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প্রথম খণ্ড। ) 
ভূতীয় সংস্করণে পরিবদ্ধিত। 

পারার রি, এ 

“শরীরমাগ্যং খলু ধন্মলাধনহং |” 

শপিশীিশপিসসিজ তই শি 

৮৮7 প্রবীণ-চিকিৎসক . 

উবারকানাথ)বিষ্যারন্ কর্তৃক প্রণীত দা 

কলিকাতা শ্যামবাজার দেবনারায়ণ দাসের লেন শ্দিস্প 
১০ নং ভবন হইন্তে গ্রন্থকার কর্তক প্রকাশিত |. 
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ইহা! কলিকাতা প্যামবাজার ১৭ নং দদেবনাতায়ণ দাসের লনস্থিত উক্ত গাকাশক পদ্ঘারকানাথ 

বিদ্যারফ্বের £নকট, অথণ। কলিক|তা। ২০১ পং কর্ণ ওয়া লস ইট মেডিকেল লাইব্রারির 

আধাক্ষ জী, ৬ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহ।শয়ের সমীপে প্রাপ্তব!। ২ 
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শুদ্ধি-পত্র। 

(নিজের ও ছাবাখান।র অষবশত: যে কয়েকটি অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার সংশোধন পত্র |) 
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শশ্রীরুষ্ণচন্জ্রায় নমঃ । 

,চিকিৎসারতু 
তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন। 

মহোদয়গণ ! আপনাদের গ্রহণেচ্ছাকপাবলে প্রথম ও দ্বিতীয় 

হস্করণ পুস্তক অত্যল্প সময়ে পরিশেষ হইয়াছে; কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে এই 

তৃতীয় সংস্করণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার কাঁরণ অপর কিছুই নয়, কেবল 
আপনাদের প্রেরিত অলীম প্রশংসাপত্রে মাশীঃকথনে এবং মত্প্রণীত এই 

চিকিৎসারত্র দ্বারা সর্বানাধারণের বিশেষ উপকার প্রাপ্থি সংবাদে পুলকিত 

হইয়া সকলের বিশেষ মনোরগ্নার্থ শিক্ষয়িতব্য নূতন বিষয় অর্থাৎ নুতন-নৃতন 
ওষধ,মুষ্টিযোগ ও চিকিৎসীয় গুহা উপদেশাদি লিখিয়া এই গ্রস্থরদ্কে অনন্কৃত 

এধং পর্বরবদ্ধিত করিতে হইল--ইত্যাদি কারণে পুর্বাপেক্ষা মৃল্যও কিঞ্িং 
অধিক ধাধ্য হইয়াছে। আশাকরি, উহা পাঠে সকলেই সুখী হইবেন, এবং 

পূর্বাপেক্ষ। ।* আনা অধিক মূল্য প্রদানে কেহ কুন্িত হইবেন না। 

ডাক্তার ব] কবিরাজনর্গের সাহাষা ব| উপদশ বাহীত কেবল এই 

চিকিৎসারত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাধারণ ভদ্রলোক মাত্র প্রচলিত রোগে এলো- 

প্যাধিক মনে উদ্দ্রমরূপে চিকিহলা করিতে বিশেষ পারদশশ হইবেন, ইহাতে 

অণুমাত্র সংশয় নাই; এবং পথা ও অপথা ব্যবস্থা দানে, আর মহানগরী 

কলিকাতা মধো আবিদ্ুত সমাকূ প্াাটেন্ট উধধ বা ভৎ্সদূশ আশুফল প্রদ 

ও গ্রীতিপ্রদ প্রীহা য্ুৎসহ মালেলিয়া জ্বরনাশক ও নপরাপর বহুবিধ 

প্যাটেন্ট করিয়া ধনাগমযোগ্য মন্ধৌবপ প্রস্থত করণে দক্ষ হইতে পারিবেন। 

এই চিকিৎসারহ্ন মন:সংযোশ পূর্বক আস্কোপাস্থ পাঠ ওহপয়ঙ্গম করিলে 

সকলেই পৃর্বোক্ত বিষয় অনুভব ও শিক্ষা করিতে পারিবেন; তৎপরে এই 

্রস্থরদ্নকে হিহোপযোগী, পাঠা, আম্মতরক্ষক ও পিক সদৃশ নিতা 'প্রয়ো-, 

জলীয় হত্যাকার জ্ঞান হইবে। 



বিজ্ঞাপন । //০ 

চিকিৎসারত্ব ও বিবিধ-তীব্র-সুষ্টিযোগ পুস্তকের প্রশংসাপঞ্জ প্রথম হইতে 
এ পর্যাস্ত যেসকল আপগিয়াছে, সেই সমাক্ পত্রোল্লিখিত প্রতোক বাক্তির 

প্রশংসাবাদ মুদ্রিত করিতে হইলে, গ্রন্থের কলেরর হইতে প্রশংসাপত্রের 

মুদ্রিত কলেবর অত্যধিক,হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সে সকল বর্জন 
করিয়! কতিপয় প্রশংসাপত্র কতিপয় আত্মীয়ের উপদেশে মুদ্রিত করিতে 

ইচ্ছুক হইলাম। যাহারা পুস্তকের পাওুলিপিকালে ও প্রথম সুদ্রাঙ্কণকালে 

পাঠ করিয়া উৎসাহ বদ্ধন পৃব্বক প্রশংলাবাদ সুচক লিপিদানে চরিতার্থ 

করিয়াছিলেন, সেই মানবেন্দ্রগণের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র কয়েকথানি জগ্রেই 

যত্্পূর্ব্বক মুদ্রিত করিলাম। সভাপাঠক ! মতপ্রনীত পুস্তক পাঠে সদসৎ 

বিচার করিয়! লইবেন বে, আধুনিক শঠ 'প্রচারকগণের স্টায় প্রকৃত কি 

অপ্রকৃত (মিথ্যা) প্রশংসাপত্র দ্বার] আড়ম্বর দেখাইতেছি, কি সতা) 

কেবল পাঠে নয়, মল্লিখিত ওষধ মুষটিযোগ ব্যবহারে দোষ এবং গুণের 

বিচারে চরিতার্থ করিবেন। অর্থ পিশাচ নরাপমের সায় যা--তা লিখিয়। 

মুদ্রিতাস্তে পুস্তক বিক্রয় দ্বার! জগন্মগুলের অর্থ শোষণ চেষ্টা কর! মন্তবা 
নহে, ইহা! পাঠ করিলেই মদ্দভি প্রায় সমাকৃরূপে অন্গভব হইবে; সাধারণের 

শিক্ষয়িতব্য, সতত প্রয়োজনীয়, মঙজলজনক এবং জীবন রক্ষক চিকিৎসা 

জ্ঞান গ জ্যোতিজ্র্জান কুটিলজাতি বিশেষের এবং বৈদিক ও গ্রহাচার্যোর 

হস্তে নিপতিত হইয়া বিলুপ্র প্রায় হইয়াছে ; সেই কুটিলগণের মধ্যে কোন 

বাক্তির কোন বিষয় উত্তম শিক্ষা! থাকিলে, অপরকে তাহা কদাপি শিক্ষা 

দান করেন না। অন্তের কথা দুরে থাকুক, গুরুপুজ ব1 প্রিয়পুজ হইলেও 

'ফলদায়ক ওবষধ কিম্বা জ্যোতিষ শান্সের হুক্মকৌশল ও উপদেশাদি গ্রকাশ 

পূর্বক কিছুই শিক্ষা দেন না) ইহা কি সরলতার চিহ্ু ?--ন1- দেশোল্লতির 

চিহ্ন ?-_-কি--দেশ বিন করিবার চিহ্ন? পাঠক! আপনারাই বিচার 

করুন; যে চিকিৎসাজ্ঞান ও জ্যোতিষ জ্ঞান প্রতি মূহুর্তে প্রতি গৃহে সতত 

আ[বষ্তক,*কুটিলত। প্রযুক্ত তাহা লোপ ব! গোপন কর! কি মূর্খের কাধ্য 
নয় ?--এইরূপে অন্দদেশীয় দেবহর্লত চিকিৎসাজ্ঞান ও জ্যোতিষজ্ঞান 



1৩ বিজ্ঞাপন । 

বিলুপ্ত প্রায় হইছে আহা 111 আমাদের কষ্ট ও অকাল মৃত্যুর প্রতি 

ইঞাও একটা প্রধান কারণ বলিলে অতুযুক্তি হইবে না । 

ধীমন্ পাঠক !”নাটক্ নভেল পুস্তক ব1 ডেনিউৰ নদীর তীরবর্তী সুদীর্ঘ 

ঝাউগাছে চড়িয়া দিল্লীর মস্জিদ্ দেখিতে পাওয়! যায় ও তিবীৎ দেশীর 

ছাগলের বঅধঃকুস্তলে শাল হয়”--ইত্যাদি মর্্বের পুস্তক পাঠ অপেক্ষা 

চিকিৎসা ও জ্যোতিষ জ্ঞান লাভের পুক্তক পাঠে যে, কি পরিমাণে ফলোদয় 

হয়, ভাহ। ধীমানের চিস্তনীয়। ৃ 

ক্ষণ-বিধবংলি শোপিত শুক্রোৎপন্ন, কৃমিকুলাকীর্ণ মদ্দেহে ঘে কিঞ্চিৎ 

চিকিৎসা ও জ্যোভিযজ্ঞান সঞ্চয় হইয়াছে বা হইতেছে, তন্মধ্যে কথঞ্চিং 

সরলান্তঃকরণে সন ১২৯০ সাল হইতে এ পর্যাস্ত *আধ্য-চিকিৎসক” 

*্চিকিৎসারত্ব “বিবিধ-তীব্র-মুষ্টিযোগ*” জোতিব সন্বন্ধীর "পঞ্জিকাদশন 
বিত্রাট সংশোধক বা জ্যোতিবলাগর” নামধেয় গ্রন্থ দ্বার] প্রকাশ হইয়াছে; 

তন্দ্রা বঙ্গ বেহার ভীঁড়ব্যা ইত্যাদি দেশীক্ম (ভারতবর্ষীয় ও অন্দেশীয়) 

লোকের প্রশংসাপত্রাদি বারা 'উৎসাহিত হইয়! “পরোপকানে! মহু্ধন্দঃ* 

এরই বিবেচনায্ বারংবার বহুকষ্টে ও যত্বে গুহা উষধধ ও জ্যোতিষ কৌশল 

সংগ্রহ এবং পরীক্ষা পূর্বক অসীম বায়ে তৃতীয়বার-পুস্তক মুত্রাঙ্কণ- 

কাধ্যান্তে সাধারণের হৃদয়কে চিকিৎসা ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোকে 

জ্যোতির্ময় করণাভিলাষে এই তৃতীয়বার সংস্করণে ও বিশেষরূপে শ্রমলহ্ 
₹শোধন ও নূতন বিষক্ মুদ্রাঙ্কণে পরিসমাপ্তি করিয়াছি। ইহা দারা সাধারণে 

ফথঞিৎ উপকৃত হুইলে শ্রম সফল হইবে। 

প্রবীণ চিকিৎনক বিস্তারত্বোপাধিক- 

শ্দারকানাথ দেবশন্দ্রণো নিবেদন মেতৎ। 

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন শ্তামবাজার, কণ্িকাতা ৷ 



সূচীপত্র । 

গ্রস্থারস্তে মুখ-বন্ধন। 

আরোগাসহ দেহরক্ষার প্রমাণ """ 

সংক্ষেপ দেহতত্ব 

রোগোত্পত্তি ও ভিন্ন ভি 

রোগোতপত্তির বিষয় **" 
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হুচীপত্র সমাপ্ত । 

জ্যোতিষ-সাগর, নুতন গ্রন্থ “নামান্তর!” 
( পঞ্জিক! দর্শন বিভ্রাট সংশোধক।) 

মূল্য ১॥০ টাকা । ডাঃ মাঃ ৩০ আনা । 
এই জগ সংসারে জাতমনুষ্য মাত্র, সন্তবিংশতি (২৭) 

নক্ষত্রান্থিত দ্বাদশ রাশির অন্যতম রাশি (এক এক নক্ষত্র ও এক 

এক রাশি ) অবলম্বনে সকলে-ই জীবন ধারণ করিতেছে ; কিন্ত 

শুভযাত্রা বা শুভকন্মানুষ্ঠানে পঞ্চিকায় লিখিত শুভদিনে শুভযাত্র! 
ও শুভকর্ম্দানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া কেহ কেহ হতাশ ও দুঃখিত হইয়া 
আর্য্যধর্ম্ান্তর্গত জ্যোতিষ শাস্ত্রের বুল গ্লানি করিতে থাকে, তাহা 

সম্পূর্ণ ভ্রম ; যেহেতু চন্দ্র ও তারা ( নক্ষত্র) শুদ্ধিপুর্নবক পল্ত্র 

দিন না হইলে শুভযাত্রা এবং শুভকণ্মীনুষ্ঠান হইতে পারে না। 



মহাত্সন ! এক্ষণে বক্তব্য এই যে; পঞ্জিকায় লিখিত একটি 

শুভদিন পৃথিবীস্থ যাবদীয় লোকের পক্ষে কিরূপে শুভ হইতে 

পারে ? যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র ও ভিন্ন ভিন্ন 

রাশি হইতেছে? স্থতরাং একদিবসেই ধরাতলম্থ সকলের চন্দ্র ও 

তারাশুদ্ধি হওয়া অসম্ভব । 

উক্ত ভ্রম দূরীকরণার্থে এবং শুভদিন নির্বাচন যোগা স্থখকর 

গ্রন্থ না থাকা জন্য বহুষত্বে ও ব্যয়ে জ্যোতিষ শান্সর হইতে এই 

পুস্তক সংগ্রহ করিয়া অতীব প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ পূর্বক মুদ্রিত 
করিয়াছি, ইহা! পঞ্ভিক1 সদৃশ সকলের সতত প্রয়োজন, তাহাতে 
অণুমাত্র সংশয় নাই। 

ইহা পাঠ করিয়া গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে জ্যোতিষ শিক্ষা 

এবং সকলে-ই স্বয়ং স্বয়ং চন্দ্র, তারাশুদ্ধি পুর্ববক শুতদিন নির্ববাচনে 
স্থপণ্ডিত হইবেন; অধিকন্ প্রশ্ন গণনায় ও কোষ্ঠী (ঠিকুজি), 
প্রস্ততে বিশেষ পারদর্শী হইতে পারিবেন । 

ও” প্রীকৃষ্ণচক্দ্রায়ুনম2| 

বিবিধ-তীব্র-মু্টিযোগ দ্বিতীয় সংস্করণ । 
১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য ॥০ আনা, 

তি, পি, মাশুল ৮০ আনা, কেবল ৫ম খণ্ড ১।০ টাকা, 

মাশুল ।০ আন, একত্র ৫খণ্ড উত্তম বাঁধাই ৩।০ টাকা, 

মাশুল ।/* আনা । 

প্রথমাবস্থা হইত্তে প্রবীণাবস্থা পর্যন্ত চিকিৎসাঁকাধ্যেো- 

পলক্ষে বহুদেশ গমন করিয়া নানাবিধ মতাবলম্ঘি-চিকিৎসক 

অর্থাৎ,ডাক্তার, কবিরাজ, হকিম, আবধোৌতিক, তান্ত্রিক 

ও গুণিন্ ইত্যপদিসহ মিলিত হুইয়। ভীষণ রোগাদির 



চিকিৎসা কার্ধ্য সম্পাদন করায় যে সকল আশু ফলদায়ক 

তকর তীব্র-মুষ্িযোগ ও চিকিৎসীয় গুহ কৌশলাদি 
শিক্ষা ও সংগ্রহ*করিয়াছি ; জীবনান্তে সেই সকল তীব্র-মু্ি- 
যোগাদি বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় সাধারণের হিতার্থে এই 

মহ্যগ্রন্থে সরল হৃদয়ে প্রাপ্তল বঙ্গভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশ 
করিয়াছি। ইহা যে সাধারণের হিতোপযোগী ও 
শিক্ষযিতব্য, তাহ। পাঠেই অনুভূত হইবে । অনাবশ্যক 

বোধ হইলে ভাল অবস্থায় পুন্তক€' ফেরত করিলে প্রদন্ত 
মূল্য প্রত্যপিত হইবে । 

১৪ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, ৃ নিবেদ ক-__ 

শ্যামবাজার, কলিকাতা । শ্রীারকানাথ বিদ্যারৈত্র | 
০০ 2৯৯৪ 2 

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান । 
১। প্রকাশক-্ীারকানাথ বিগ্ারত্বের ভবন । 
১০নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রমবাজার, কলিকাতা । 

২। শ্রীযুক্ত বার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় নিকট। 
১০১ নং কর্ণ ৪পালিন ট্রাট, কলিকাতা । 

৩। মনোমোহন লাইব্র্যারির ম্যানেজার সমীপ । 
১০৩ । ২ নং কর্ণ গয়ালিস ট্টাট, কলিকাত।। 

এই তিন স্থানে মত্প্রকাশিত চিকিৎসারত্ব, বিবিধ-তীব্র- 
মুষ্টিযোগ ও জ্যোতিষ-সাগর প্রাপ্তব্য । 
১০ন* দেবনারায়ণ দাসের লেন, প্রবীণ চিকিৎসক 

খামবাজার, কলিকাতা । জ্রীঘবারকাবাথ বিদ্যারত্ব । 



শ্রীশ্রীদুর্গারে নমঃ 

“শরীরমাছ্: খলু ধম্ম সাধনং" 

ধন্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামারোগ্য ₹ মলমুভুমং 

রোগান্তস্তাপহকা রঃ শ্রের়সে! জ নাবিত তলত; চ ॥ 

ইতি আয়ুরেবেদোক্ত-ভৈষজ্য-রক্রাবল্যাৎ প্ুতবচনং | 

অন্থার্থ;-ধশ্মার্থকাম মোক্ষাণাত আঅ।রোগা” নারোগহং, উত্তমং 
ঞা 

সুন্দরং, ঘুলৎ কাঁরণ* £ কিন্তু তস্য আস আবোগাস্থ, জীবনস্থঢ 

সেন রোগা? অপভক্ার৫ ভাপ্হন্যার, ইতান্বঘুত | 

স্ধীপাঠিক 1 ধম্ম, অর্থ (ধনোপাকন ), কাম (বাঞ্তিহ বস্ুর 

'উচ্ছা ।, মোক্ষ (মুক্তি): এই চউদগ-ফল-লাভের প্রধান এবং 

অন্দর কারণ আারোগত (অ্ুক্ষতী) 2 হেভেোত শরার সুক্চ ন! 
থাকিলে কেহই আপন আঅভিনমিহ কারো কমর হয লা। পীড়া 

ক্রমে পরিবদ্ধিত ভঙ্লে দেতধবংন করিতেও সদক্ষ; অতএব 
ধ্য ধীমানের রে ারঠাি লাভ ৪ ভানুলা দেভরভুরক্ষা, এতদ্রভর 

অবশ্য করবা । 



২ ্ চিকিতসারতু । 

তাহার সভুপণয় স্বয়ং স্বয়ং কিঞ্চিত চিকিতসা! বিদ্ধ শিক্ষ! 

বাতীত অপর কিছুই লক্ষ্য হয় না। প্রতি কথায় উপাসনা পূর্বক 

লাল বা কাল জলীয় «অথবা বটা ওঁষধ ক্রয় করিয়া দিনাতিপাত 

করা নিতান্ত পরাধীনতা স্বীকার মাত্র, সময় ক্রমে বা স্কান মাহাত্যযে 

ভাগ্যবশাৎ তাহাও দুষ্প্রাপাজন্য সতত জীবন-নষ্ট ও পুজ্রকলত্রাদি 

শোকে অভিভূত হইতে হয়। যে চিকিৎস!-বিগ্ভার অহণিশা 
আবশ্যক, তদ্বিঝয়ে নিতান্ত মুঢ় থাকা সষ্পূর্ণ মুর্খের পরিচয় । 

বি্ভাভ্যাস কালে বিদ্ভালয়ে (স্কুলে) রাজকীয় কার্ষোপযো- 

গিনী নানা বিছ্বা! সহ মল্লের কাধা (জাম্নাগিক্ বা কুস্তি ও প্যারেড্ 

বন্দুক ধরা ইত্যাদি) স্ুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান হয়, তশসহ 

অত্যাবশ্য কীয় পুজিত এবং আদূত এই চিকিওসবিদ্ভার কিঞিন্মাত্র 

আলোচনা! ন। থাকঁর কারণ কি ? 
শিশুগণ “ন্বাস্থ্য-রক্ষী” নামধের, থে পুস্তক বিষ্ভালয়ে পাঠ 

করিয়া থাকে, তাহা চিকিৎস।শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি- 
কর্তৃক অর্থলালসায় সংগৃহীত ও মুড্রিত। এইরূপ পুস্যকে উপকৃত 
হইতেছেন কি? অতএব সাধারণে চিকিুস। বিষ্ভ। কিঞিগ শিক্ষা 

করাই অন্মদাদির বিবেচ্য । 

সংন্ষেপ-দেহতত্ত | 

প্রাণিগণ যে সকল বস্থ ভোজন ও*পান করে, সেই সকল 
ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে (ষ্টম্যাকে ) লালাসহ গমন করিলে পাক- 
স্থলী হইতে এক প্রকার রস (গ্যাক্্রিকযুষ নামক দ্রাবক ) বহির্গত 
হইয়' সেই ভূক্ত দ্রব্যের গাত্রে সংলগ্ন হইলে দ্রবাভূত হইয়া" দেহে 
হিতসাধন সারাংশ, জলায়াংশ, অনিষ্টসাধক বিধাংশ ও অসারাংশ 
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(শিটা ), এই চতুর্বিবধ অংশে বিভক্ত হইয়া পাঁকস্কলীতে ভাস- 
মান হইতে থাকে ; তদন্তে এ দ্রবীভূত বস্তু অন্ত্রপ্রদেশ গমনকালে 
যকৃদ্ যর রর পিস্তরস সহ মিশ্রিত হইয়া ক্রমে অন্ত্রনাড়ীর 

অধঃপ্রদেশে গমন করিতে গাকে ; এইরপ ক্রিয়ার নাম পরি- 
পাক ক্রিয়া কছে। 

এইরূপে পরিপাক সময়ে সুক্গন সুঙ্গন শিরা সকল ও স্থুল-শিরা 

সকল পাকস্থলীস্থ জলীয়/ংশের সহিত মিশ্রিত ভুক্তদ্রব্যের 
সারাংশকে বহন করিয়া সমস্ত দেহে বিস্তার্ণ করিতে থাকে (১); 
বকৃদাদি যন্ত্রের সাহায্যে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ভুক্ত বস্তুর 
অবশিন্ট অসারাংশ পরিপাক যন্ত্রের অপরাপর অংশে অর্থাৎ 
নিন্ন।ংশে প্রেরিত হয়। সেই অসার ভাগকে মল বা বিষ্ঠা কহে,; 
অনাবশ্যকীয় টানার মুত্র ও ঘন্ম কহে । »» 

পাকযন্ত্র হইতে ভূক্তদ্রব্যের জল-মিশ্রিত সারভাগ, যাহা সূক্ষা 
ও স্কুল শিরা পথ অবলম্বনে সমস্ত দেহে গমন করিতেছে, সেই 

সারভাগমিশ্রিত জলতভাগের নাম রস. সেই রস (২) শিরা দ্বারা 

সঞ্চালিত হইয়া শোণিতশোতে মিলিত ও শোণিতে পরিণত হয় । 
শপ জল শি উজ্জল 

(১) যেমন জলানয়ের বা ছলাধারের চহুদ্দি ক নল (পাইপ) বসান জাকির ভ্ববমর 

জল অনায়াসে জাহান মধা ধিযা নলের শেষ ভাগ পযাস্ত গমন করিতে পারে, সেইরূপ 

পন্থী হইতে ছেহের ভিতনাধক জলীয়শশেষ সহিত মিশ্রিত তৃক্ক্রবোর সারাংশ, 

ক্ষ এব* তুল শিরা দিঘ) সমপ্ঠ শশীখে সর্ধদ| গমন করিতে খাতকে । যদি কেহ 

ভয়ানক বিষাক্ত বস্থ-ই ভক্ষণ করব্য। থাকে, তাহ হইলে স্াভানিক অবস্থ।য সেই বিষাস্ত 

ভুক্তদ্রনো দেহের হিজ্জনক অংশ নাই বলিয়াত বিদাংশ সমহ অপরাপর শিরাপথ অব 
*লশ্বন করিয়। সন্যন্ত দেহে গমন করণানন্তর সমস্ত দেহ বিষাক্তহয়, পরিশেষে তজ্জন্য তাহার 

প্র।ণ্রা্ধ হঞ্য। থাঁকে। 

(৯) শাবীরিক মন্থ এ ব্শিরাদি স্মাক সহ বাধু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া থাকে! 



৪ চিকিৎসারত্ব। 

সেই রক্ত ধমনী শিরা দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সর্বদেহে হৃতপিগুস্থ-বায়ু 

কর্তৃক প্রেরিত হয় । এইরূপে শোণিত সঞ্চালন হইলে দেহমাত্রই 

সক্রিয় হইয়া থাকে । এই প্রকারে রক্তের চালনা ইতে ছইডে এ 

রক্ত সমস্ত শরীরে সারাংশ প্রদান ও অসারাংশ গ্রহণ করিয়া হীন- 

ীর্য্য ও দূঘিত হইয়া! অপরাপর শিরা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের (৩) একাংশে 
আগমন করে। তি". জহপিঞ্চের শ্িতায় আংশস্থ-বায়ু কর্তৃক 

বক্ষ-স্থলীয় ফৃস্-ফুস্ যন্ত্রে (লংসে ) চাছিত জয় । এই স্থলে শ্বাস 

প্রশ্শাস (9) ছারা এ দছধিত শ্ণিত পরিশোধিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের 

অপর অংশে (তৃতীয় ঘরে ) গমন করে £ এবং তথা হইছে এই 

শোধিত শোণিত চতুর্থ ঘরে গমন পা ধমনা দারা পুর্নব 

স্ম্যক দেহে সঞ্চালিত ও টি সর্দশরীরে সারাংশ প্রদান ও 

অসারাংশ গ্রহণ করিয়া ভীনবানা ও দরঘিত তইয। পূসববড কাধ্য 

(৩) জতপও্ চার অংশে বিভক্ত অথ চাগিঞু মতে চাট ঘর আছে । প্রথম 

ঘরে ভানবীঘা ও দৃবিত শোণিত সঞ্চয় হয়। দিহয় যনে শপ গমন করিয়া 

হা] ভত ঢু মুখবিতি % £ক নিপা বা গন পার শহ। ফু কুছ ফক্কুন (লালনের ) 81 নত ধা 

ছু পাঙ্দে গমন করিয়। এ কু ফন, মধ স্থান গলিত [বত হহয়। ভরপিত্ডের ভিতিয় 
নে গমন শবে । ত৭1 হ ১25 ঞ শেো1ণিন* রম 5 নাকি পে বএ্ুয়। 75৮1 ছাল? হাল 

দেহে নঞ্চালিত হততে থ।কে । 

ব্্রী (৪) শিশ্ব।ম অন্বগণ্য় লাসর সভিন্ বিটের (গাধছনেহ ) অহ ক্ষদ শদ গাংশে থাকে 
বলিয়া প্রাসীন হাসন পরম্প্রকে গা শিখান পা ছার্ধানশ্বান ভাগ করিতে নিবারণ 
করিয়াছেন | উভার ভাৎপলা এ চে লিঙ্াতেক সভিভ পরিভাষা বিশাশ অপর বাতির 
লোমনুপ ও শন প্রগালাদি ছানা দেহাভা গুছ প্রবি্ গলে আবহ হাহাব দেহ দৃষি 

হ5তে পারে, এ কারণ ফনিগণ গাছে শিখাস চাগে করিত৬ টিযেধ করিয়াছেন | 
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করিতে থাকে ; রক্ত সঞ্চালন কালীন এ রক্ত, হইতে কিয়দংশ 

আসারভাগ, মুত্র ও ঘন্মের সভিত নির্গত হয়। 

রক্তের সারাংশ হইতে মাংসের কণিকা জন্মাইয়া দেহের পুষ্টি- 
সাধন করে। মাংসের সারভাগ হইতে মেদঃ উত্পন্ন হয় (৫) 

মেদে! ধাতুর'সারভাগ হইছে অস্থি বছ্িত হয় অর্থাত জন্মায়। 

আস্ির সারভাগ হইতে ঘ্বতবড অথবা তৈলব মজ্জা জন্মায় ১) সেই 

মড্ভার সারভাগ ভইতে পুকুষের শুক্র (৬) স্ত্রীজাতির ওজঃ ও 

আন্তব অর্থাৎ খতুসন্বদ্ষীয় রক্ত উতপন্ন হয়। 
যেমন দুগ্গে ঘবতাদি কিছুই লক্ষ্য হয় না; কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে 

দেদীপামান রহিয়াছে; সেই হেতু চেষ্টা করিলে, ছুগ্ধ হইতে 

ক্ষীর, দধি, তত্র, আমিক্ষ ( ছানা ), মাখন, নবনী ও ঘ্বৃত উত্পন্ন 

করিতে পারা যায়; সেইরূপ প্রাণিগণ খাগ্ঠবস্ক ভক্ষণ করিয়া সেই 
খাছ হইতে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, আস্তি, মী, শুক্র, ওজগ, 

আরব, মল, মুত্র, ঘন্ম, বায়, পিত্ত ও কফ উৎপন্ন করিতে পারে। 

খাছ্যবন্থ্ব হইতে শরীরের নন্ত্রাদি দ্বারা যেমন রসাদি সকল উদ্ভব 

জয়, সেহরূপ এ (োজা বস্ুর ভেদাভেিদবশাত2 এবং অবস্থার 

ভেদাভেদবশত2? শরারস্থ বা ( শরার-সঞ্চালক বাতাস ), পিস্ত ও 

কক্ষ (শ্রেক্ষা ), এই তিনটিরও হ্বাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে (৭)। 

*এই পঞ্চদশ ধাতুর মধো বায়, পিন্ত ও কফ, এই ঠিনটিও প্রধান 

(৫) শরীরে অধিক পণিন।ণে নদোথাড় জন্মাহলে শরার ভুল হয়। 

(১) পুরুনের বিশদ শ্বাক মদর্তুর মংঙহের আবি তবিশত্ আত সু সুশ্গ কীট 

থকে । অপুধীণ যদি দার। লগ্ন কখিলে লাঙ্গত হয়। 

৪ 6) যখন যে ধাড় হান 5৯:ব, তখন সেহ ধাতু বন্ধক ভোজ্ঞা ভি।জন কর কর্ণ? 

এব যখন যে ধাতু এদ্ধি কতা, খন 122 ধা নক ভাজা ভাটছান কনা বিধেয় । 



৬ চিকিৎসাঁরত্ব | 

ধাতু এবং শঞ্টীর চালক । ইহাদের গতি নিরীক্ষণ করিয়া বহুতর 

ব্যাধি নির্ণয় হইয়া থাকে । 
রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মড্জা, শুক্র, ওজঃ, আর্তব, 

মল, মুত্র, ঘশ্ম, বায়ু, পিত্ত ও কফ ; এই পঞ্চদশ ধাতুর ন্যুনাতি- 
রেকের নাম গীড়া, সমভাবে থাকার নাম সুস্থতা । 

রোগোৎপত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন রোগোৎপত্তির বিষয় 1 

রস, রক্ত, মীংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, 'ওজ?, আর্তব, 

বায়ু, পিত্ত, কফ, মল, মুত্র ও ঘণ্ম, এই পঞ্চদশ পদার্থ যে শরীরে 

যে পরিমাণে থাকা বিধি ; সেই দেহে সেই পরিমাণে না থাকিয়া 

য্ঠপি হাস ও বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম গীড়া। এই পঞ্চদশ পদার্থের 

'হাস ও বৃদ্ধির প্রভেদ্রবশতঃ (পরিমাণের হ্রাস ও বুদ্ধি হওয়া নিবন্ধন) 

ব্যাধির ভেদ অর্থাৎ এই পরিমাণ দেহে, এই পরিমাণে রস, এই 

পরিমাণে রন্তু, এই পরিমাণে মাংস ইত্যাদি পঞ্চদশ ধাতুর অনিয়- 

মিত পরিমাণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগোতুপঞ্ডি হইয়া পাকে ; অতএব 

ব্যাধি অসংখ্য প্রকার, তাহার সামা করিবার সম্ভব নাই; কিন্ত 

সেই ব্যাধি চারিভাগে বিভক্ত। কোন রোগ উৎপন্ন হইলে নিল্ব- 

লিখিত চতুর্রিধর অন্যতম মধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে। 

ব্যাধি কত প্রকার ? 

শারীর-মানসাগন্ত-সহজা ব্যাধয়ো মতাঃ। 

শারীরা ভ্বরকুষ্ঠাগ্ভাঃ ক্রোধাগ্যা মানস! মতাঁঃ ॥ 
আগন্তবোহভিশ।পো'থাঃ সহজাঃ ক্ষুভুষাদয়ঃ। 

এবন্প্রকারেণৈব ব্যাধিশ্চতুর্বরিধঃ ॥ « 



পরমায়ুঃ সত্ত্বেও মৃত্যু সম্ভব । ৭ 

শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক এবং সহজ, এই চারিপ্রকার 

ব্যাধি; ইহার মধ্যে জর কুষ্ঠ ইত্যাদিকে খধিগণ শারীরিক, 
ক্রোধাদিকে মানসিক, অভিশাপোতপন্নকে জীগন্তৃক, এবং ক্ষুধ! 
তৃষ্ণা প্রভৃতিকে সহজ ব্যাধি কহিয়াছেন। 

স্স্থতা এবং পীড়ার লক্ষণ । 

দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে । 
স্থখ-সংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারে। ছুঃখমেবচ ॥ 

বায়ু, পিন্ত, কফাদি ধাতু সকলের সমভাবে অবশ্থিতির নাম 

সুস্থতা, বৈষম্যের অর্থাৎ ন্যুনাতিরেকের নাম পীড়া । সুস্থতার 
নামান্তর সুখ, পাড়ার নামান্তর ছুঃখ। 

জ্যোতিস্তন্বে । 

আযুষ্ে কর্মনণি ক্ষীণে লোকোহয়ং দূয়তে ময় । 
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোম ন পুনর্জপাঃ। 
্রায়ন্তে স্বত্যুনোপেতং জরয়া চাপি মানবং ॥ তত্রৈব। 

পরমায়ুঃ সন্ত্বও মৃত্যু সম্ভব 

* বত্ত্যাধার স্েহযোগাঁৎ বথাদীপস্ত সংশ্ছিতিঃ 
বিক্রিযাপিচ দৃষ্টেব মকালে প্রাণ-সংক্ষয়ঃ ॥ 

জ্যোতিস্তত্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আয়স্য কন্মের ক্ষয়ান্তে 
"মৃত কর্তৃক জীব মাত্র প্রপীড়িত হইলে, তখন ওঁষধ, মন্ত্র হোম, 

পূনঃপুনজ্ভপ, ইহাদের মধ্যে কেহই জরা ও স্ৃত্যু হইতে জীবকে 
পরিত্রাণ করিতে পারে না। কোন কোন সময়ে বা পরমায়ু সত্বেও 



৮ চিকিৎসারত্ব। 

প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হয় ; যেমন দীপে বর্তি ও তৈল সত্বে বিক্রিয়া 

তঃ অকালে নির্ববাণত। প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তজপ আয়ুঃ সত্ত্বেও 

বিক্রিয়া বশতঃ জীর্বের প্রাণ নাশ হইবার সম্ভব । 

বর্ভনীয়-রোগীর লক্ষণ । 

যাদৃচ্ছিকো মুমুযুশ্চি বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ। 
বৈরীচ বৈগ্যবিদ্বেষী শ্রদ্ধাহীনঃ স-শঙ্কিতঃ ॥ 

ভিষজা মনিয়ম্যশ্চ নোপক্রম্যে। ভিষগ্িদ । 
এতানুপচরন্ বৈচ্ো৷ বহুন্ দোষ! নবাপ্রয়াৎ ॥ 

* ব্দেচ্ছাঢারী, মুমুর্ষু ইন্দ্রিয় শক্তি-বিভান, বৈদ্বিদ্বেষী, শ্রদ্ধা" 

হীন, সশঙ্ষিত, চিকিৎসকের অবাধ্য ; এতাদৃশ ব্যক্তির চিকিৎসা 
কর! চিকিৎসকের কর্ধব্য নহে : যেভে-হু ইহাদের চিকিতসা করিলে 

নীনীবিধ কলঙ্ক উপস্থিত হইবার সম্ভব । 

চিকিৎসার চরম সময় নিরূপণ । 

যাব কগাগতা" প্রাণ! বাবন্নান্তি নিরিক্দিয়ত | 

তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্য কাঁলস্ত কুটিলা গতিঃ ॥ 

যে পর্যন্ত কণ্টাগত প্রাণ গাকিবে এবং ইন্দ্রিয় অবশ শা 

হইবে ; সেই পধ্যন্ত চিকিৎসা কাধ্য বিধি; যেহেতু সময়ের গতি 
কিছুই বুদ্দিস্ত হয় না। 

জাতমাত্রশ্চিকিৎমস্ত নোপেক্ষ্যোহলতয়া গদঃ | 
বহিশস্্র বিষৈস্তল্যঃ স্বল্পোহপি বিকরোত্যসে৷ ॥ 



চিকিৎসা কার্যে ফলাফল কথন । ৯ 

যথা স্বল্লেন যত্বেন ছিগ্ধতে তরুণস্তরুঃ% 
স এবাতিপ্ররৃদ্ধস্ত ছিগ্ভতেহতি-প্রযত্বতঃ ॥ 

ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্র চিকিৎসা করাইবে, সামান্য বলিয়া 

উপেক্ষা করিবৈ নাঃ যেহেতু অল্পপরিমিত বহি, শস্ত্র ও বিষের 

হ্যায় সামান্য ব্যাধিও মহান্ বিকার সমুখিত করিতে পারে । আর 

যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষ অল্প আয়ারনে ছিন্ন হয়, কিন্তু বৃহ হইলে অতি 

যত্তবেও তাহ।'ছেদন কর! দুর ; সেই প্রকার ব্যাধি-বর্গও সামান্তা- 

বস্থায় অল্লায়াস সাধ্য । মহান্ বিকার সমুখিত হইলে মহতী 
চিকিতসাতেও উপকার সন্দেহ। 

চিকিৎসা কাধ্যে ফলাফল কথক। 

কচিদ্ ধন্্মঃ কচিন্মোত্রী কচিদর্থঃ কচিদ্ যশঃ। 
কন্মাভ্যাসঃ কচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ষলা ॥ 

চিকিতুস! কার্যে কোনস্থানে ধন্ম, কোনস্থানে বন্ধৃতা, কোন- 

স্থলে অর্থ, কোনস্থানে বা যশোলাভ, কুত্রাপি বা কম্মীভ্যাস, ইহার 

অন্যতম হইয়া! থাকে : স্তরাং চিকিতসা কোন স্থানে-ই নিক্ষলা 

হয় না। 

অপ্যেকং নীরুজং কৃত্ব। জন্তং যাদৃশতাদৃশং । 
আয়ুর্বেদ প্রসাদেন কিং ন দর্তং ভবেছুবি ॥ 

, কপিল! কোটিদানাদ্ধি য ফলং পরিকীত্তিতং ৷ 
ফলং তৎকেটিগুণিত মেকাতুর-চিকিৎসয়৷ ॥ 



১৬ চিকিৎসারত্ব 

তথাচ নন্দিপুরাণে। 

ধন্মার্থ-কাম-মোক্ষাণ! মারোগ্যং কারণং যতঃ । 

তম্মাদারোর্্যদানেন নরো! ভবতি সর্ববদঃ ॥ 

অপ্যেকং নীরুজীকৃত্য ব্যাধিতং ভিষজৈর্নরঃ | 

প্রযাতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তক-স্ংযুতঃ ॥ 

অপি মূলেন কেনাপি মর্দনাগ্ৈ রথাপি বা। 
সুস্থীকৃত্য ভবেন্মর্ত্যঃ পূর্বেবাক্তং লোকমুভ্ভমং ॥ 

যগ্ভপি আয়ুর্বেদ প্রসাদ বলে কোন জীবকে প্রাণদান করিতে 

পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে জগতের কি না দান কর! হইল ? 

* অর্থাৎ সকল দ্রব্যই দান করা হইল । কোটি কপিলা দানে যে 
সকল ফল কথিত আছে, চিকিগুসা দ্বারা একটি মাত্র রোগীকে 

আরোগ্যদান করিলে, তাহার কোটিগুণ পরিমাণে ফল লাভ হইয়! 
থাকে। নন্দিপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, আরোগা-ই ধণ্ম, অর্থ, 

কাম, মোক্ষ এই চতুর্ববর্গফল লাভের কারণ; অতএব সেই 

আরোগ্য দান করিলে ভূমগুলের সমস্ত-ই দান করা হয়। একটি- 
মাত্র রোগীকে রোগ হইতে আরোগ্য দান করিলে, সপ্তকুলের 
সহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কোন বৃক্ষ ব! তৃণাদির মূল প্রয়োগ, 
অথবা কোন 'ষধ মর্দনাদি উপায় দ্বারা সুস্থ করিলে-ই পূর্বেবাক্ত 
ত্রক্মলোকাদি লাভ হইয়া থাকে । 

চিকিৎসককে চিকিৎসামূল্য অপ্রদান জন্য ফল। 

চিকিৎসিত-শরীরং যো! ন নিজ্ীণাতি ছুম্মতিঃ| . 
স যৎ করোতি স্থুকৃতং তৎ সর্বৰং 'ভিষগন্খ তে ॥ 



চিকিতসা ও চিকিগুস। প্রণালী । ১১ 

যে ছুর্বুদ্ধি আরোগ্য লাভ করিয়া চিকিৎসককে চিকিতসিত 

দেহের নিক্রুয় দান না করে, সে ব্যক্তি যে সমস্ত পুণ্য কন্মের 

অনুষ্ঠান করিবে, চিকিতসক তৎসমুদায়ের ফলভোগী হইয়া 

থাকেন। ্ 

ব্যাধি নিরপণের লক্ষণ । 

দর্শন.স্পর্শন-প্রশ্মৈ্যাধেজ্জঞনং ত্রিধামতং | 

দর্শনাম্ম্রজিহ্বাগ্যৈঃ স্পর্শনান্নাড়িকাদিভিঃ | 
প্রশ্নৈ দতাদিবচনাদিতি ত্রেধা সমৃচ্চ্যতে ॥ 

দর্শন, স্পর্শ ও প্রশ্ন, এই ত্রিবিধ উপায়ে ব্যাধি পরিচ্ছান কর! 

যায় অর্থাৎ মুত্র ও জিহবাদি দর্শন, নাড়ী-ত্বগাদির স্পর্শ এবং রোগী, 

ও দূতাদিকে রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করা এই তিন প্রকার, 
রোগ নিণয়ের উপায়। 

পরিজ্ঞাত ও অভ্ভঞাত ওষধের ফল। 

যথা বিষং যথা শস্ত্রং বথাগ্রিরশনির্ধথা । 

তখোৌষধমভিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমম্বতং যথা ॥ 

* যে ওষধের গুণ পরিজ্ঞাত নহে, তাহা! বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্জ 

'সদৃশ ভয়ানক ; কিন্তু পরজ্ঞাত ওষধ অমৃত সদৃশ গুণকর হয় । 

চিকিৎস! ও চিকিৎসা প্রণালী । 

* ধাতু সকলের ন্যুনাতিরেককে সমান করার নাম চিকিওস!। 
যখন যে রোগ উপস্থিত হইবে, প্রথমে তাহার উৎপত্তির 



১২ চিকিৎসারত্ব | 

কারণ ধ্বংস করিয়া চিকিশুসা অর্থা ওষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা 

করিলে-ই আরোগ্য হইবে। 

যদি কোন রোগীনান! প্রকার রোগে নিষ্পীড়িত হয়, তখন 

চিকিৎসকের উচিত, উপস্থিত রোগ ও উপদ্রবাদির. মধ্যে, যেটি 

আশু প্রাণনাশক, তাহাকে-ই সত্বর নিবারণ করা; তণ্পরে অপরা- 

পর স্থায়ী রোগের চিকিতসা! কর্তব্য । 

চিকিৎসকের লক্ষণ। 

যিনি রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ওষধ, পথ্য, অপথ্য, 

যুক্তি ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশাদি প্রদান পূর্বক রোগীকে সত্বর 
“আরোগ্য করিতে পারেন, তীহারই নাম চিকিৎসক । 

ওষধাদির লক্ষণ । 

যে ইষধে, যে দ্রব্যে, যে উপদেশে, যে চিকিৎসায় যে রোগ 

নিবৃন্তি হয়, তাহাকে-ই সেই রোগের উপযুক্ত ষধ, দ্রব্য, উপদেশ 

ও চিকিসা কহা যায়। যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয় বা কোন উপকার 

দর্শে না, সেই বন্থুকে সেই রোগের অনুপকারক জানিয়া ততক্ষণা 

পরিবর্তন করা অতীব কর্তব্য। 

রোগ হইতে মুক্তিলাভের আশ! । 

ভিষগৃদ্রব্যমুপস্থাতা রোগী পাদ-চতুষ্টয়ং । 
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারন্তোপশাম্তয়ে ॥ 

পূর্বেবাক্ত লক্ষণাশ্বিত চিকিৎসক, আবশ্টুক মতে চিকিশুসীয় 



পথ্যসন্বন্ধীয় উপদেশ। ১৩ 

দ্রব্যের প্রাপ্তি, পরিচারক, রোগী নিয়ম প্রতিপালক ; এই চতুর্ববিধ 
মিলিত হইলে-ই আরোগ্য লাভের আশা । 

পথ্যসন্বস্ীয় উপদেশ |" 

ভগবান্ ধন্বন্তরি স্থৃশ্রুতকে আহ্বান করিয়া কহিতেছেন, বগুস 

স্বৃশ্রুত ! ছুদ্ধে হিতকর, বিষে অহিতকর গুণ প্রকাশ করিয়া 
থাকে, এইরূপ প্রাচীন বৈগ্ভগণ কহিয়াছেন, ইহা সত্য; কিন্তু 
বস! অম্তগুণ-সম্পন্ন ছুগ্ধাদি ও বিষগুণসম্পন্ন কালকুটাদি 
এবশ্িধ জগতের সকল বস্ততেই সময় ভেদে হিতকর ও অহিতকর 

গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে । তাহার উদাহরণ এই শ্র্রেক্ষ। প্রকো- 

পিত সাম্িপাতিক বিকারাদি স্থলে বিষ-প্রয়োগেই অমৃত সদৃশ , 

গুণ প্রকাশ করিয়া জীবন রক্ষা করে; সে স্থলে হুগ্ধ প্রয়োগ, 

জীবন নাশার্থে প্রাণনাশক-বিষ-প্রয়োগ সদৃশ হইয়া থাকে। 

তৎ্প্রমাণং যথা-_- 

“জীরণজ্বরে কফক্ষীণে ক্ষীরং স্তাদমুতোপমং | 

তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং ॥৮ 

* জীর্ণজ্বরে ও শ্রেম্ীর ক্ষীণতা৷ হইলে ছুগ্ধ অন্ত সদৃশ গুণকর ; 

কিন্তু শ্রেম্মান্থিত তরুণজ্ররে ও শ্রেম্ষাধিক্য তরুণ-কাসাদিতে 
দুগ্ধ বিষ-সদৃশ গুণকর হয় ;: অতএব বস! কালভেদে জগতের 

' সকল দ্রব্যই, স্বাস্থ্যকর ও অশ্বাস্থাকর হইয়। থাকে, এজন্য কাঁল- 

বিশেষে দুগ্ধ, বিষ, অন্ন, সলিলাদি জগতের সকল দ্রব্যই তুল্য- 

গুণসম্পন্ন অর্থাৎ সঁকল দ্রব্য-ই অমৃত এবং বিষ গুণসম্পাদ্দক, 



১৪ চিকিৎসারত্ব । 

কেবল কালভেদমাত্র সাপেক্ষ । প্রিয়ম্বদ ! ছুগ্ধ ও কালকুটাদি বিষ, 

এই উভয় দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেকের দ্বারাই কালভেদে জীবন রক্ষা 

ও নাশ হইতে পারে 

প্রাচীন চিকিৎসক মহোদয়েরা যে যে রোগে, যে যে নিদানাদি 

অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, পথ্য ও অপথ্য নির্দেশ করিয়াছেন, 

আধুনিক চিকিৎসক মহোদয়গণ সেই সমস্ত উপদেশ স্মরণ করিলে 
জগণ্ড উপকৃত হইবে। র 

সমস্ত রোগোৎপাদনের পুর্ব্ব রোগোতপাঁদনের হেতু পরিত্যাগ 
করাইবে। তাহা হইলে জল বিবর্জিত অস্কুরাদি যে প্রকার শুক্ষ 

হয়, সেইরূপ রোগসমূহ বিশীর্ণ হইতে থাকে । 

, পথ্যাপথ্যের লক্ষণ । 

যে উপায়ে ব! যে বস্তু পান ও ভোজন করিলে অথব! যে নিয়ম 

প্রতিপালনে রোগ বৃদ্ধি না হয় অথবা রোগের নাশ হয়, তাহার 

নাম পথ্য । যে উপায়াদির দ্বারা, ব! যে দ্রব্য পান ও ভোজনে 

অথবা যে নিয়ম প্রতিপালনে রোগ পরিবদ্ধিত হয়, তাহার নাম 

অপথ্য। 

যে যে রোগে যগাযোগ্য শাস্ত্র বিহিত ও যুক্তি-যুক্ত অপথ্য 
কথিত হইয়াছে, সেই সেই রোগে সেই সমস্ত অপথ্া অবশ্য ত্যান্। 

করিবে £ যদি না কর, তাহা হইলে ন্সেহ বা জলাদি দ্বার! অস্কুরিত 

বাঁজাদি যেমন পরিবদ্ধিত হয়, সেইরূপ অপথ্য দ্বারা রোগ সমুহ 

পরিবদ্ধিত হইয়া জীবন নাশ করিতে পারে । 
ওষধ ব্যতিরেকে কেবল পথ্যাপথ্য অবলম্বনে-ই অনেক মহাম্ 

চিকিতস! করিয়া থাকেন । যখন যে দোষ প্রবল দেখেন, তখন সেই 



নাড়ী-পরীক্ষা । ১৫ 

দোষদ্প পথ্য প্রয়োগ করেন। যখন যে দোষের (বায়ু পিত্ত ও 

কফের ) হাস দেখেন, তখন সেই দোষবদ্ধক পথ্য প্রয়োগ করেন। 

পথ্যহীন অর্থাৎ কুপখ্যকারী ব্যাধিত ব্যন্সির শত শত ওষধেও 

কোন উপকার দর্শে না; যেহেতু ওঁষধ দ্বারা যে পরিমাণে উপকার 
দৃষ্ট হইবে, কুপথ্য থাকিলে প্রাপ্ত উপকার ধ্বংস করিয়! ব্যাধিকে 
পরিবদ্ধিত করিতে থাকে । 

চিকিৎসকের প্রতি উপদেশ । 

ধীমন্ চিকিতসক ! দোষ অর্থাৎ বায়ু পিস্ত কফ, দৃষ্য (রস 

রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মড্জা শুক্র), দেশ কাল, সাত্ম্য অর্থাৎ 

রোগীর স্বভাব, সন্ব অর্থাৎ তেজঃ, বল, বয়ঃ ক্রম, প্রকৃতি, ওঁষ্ধ,, 

জঠরাগ্রি, আহার, এই সমস্তকে যত্বৃপূর্বনক লক্ষ্য করিয়া চিকিতসা 
কারো প্রবৃত্ত হইবেন, এবং নিত্য নিত্য যথাযোগ্য পথ্য নির্দেশ 

করিবেন । 

নাড়ী-পরীক্ষা ৷ 

নাড়ী পরীক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়! জ্ঞান লাভ করা অতি 

দুর্লভ ; অতএব এ বিষয় লিখিয়া সাধারণের জ্ঞান করান স্থখসাধ্য 
সহে। কতিপয় রোগীর অবস্থাদি নিরীক্ষণ করিয়া স্থির করা 

স্থবুদ্ধির চিন্তনীয় ; উপদেশাদি দ্বারা হৃদ্বোধ করানও সুখকর বা 

সহজ নহে ইত্যাদি কারণ বশতঃ এই বিষয়ের উপদেশার্দি সাধা- 

রণের জ্ানল্লন্য লিপিবদ্ধ করা কেবল চঞ্চলতা প্রকাশ মাত্র। 

টিকিৎস। শাস্ত্র মধ্যে নাড়ী পরীক্ষা যদিও অতি দুরূহ, তত্রাপি 

সাধারণেব হিতার্চে ও মছুদ্দেশ্য-সাধন জন্য সংক্ষেপ রূপে কিঞ্চিৎ 



১৬ চিকিৎসারত্ব । 

জানাইবার প্রয়ানে, প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেছি ; যগ্পি ইহা দ্বারা 

সাধারণের কথঞ্চিৎ হৃদ্ধোধ হয়, তাহা! হইলেও অসীম আনন্দ সহ 

এই উৎকটশ্রমকে সকল বোধ করিব । 

ভবানীং প্রতি ভব উবাচ। 

সার্ধত্রিকোট্যো নাড্যোহি, স্থুলাস্থুলাশ্চ দেহিনাং। 
নাভি_কন্দ-নিবন্ধা-স্তা, স্তীর্ধ্যগৃর্ধ মধঃস্ছিতাঃ। 

দ্বাসপ্ততি সহত্রন্ত, তাসাং স্থুলাঃ প্রকীন্তিতাঃ। 
দেহে ধমন্যো। ধন্যা স্তাঃ, পঞ্চেক্দিয-গুণাবহাঃ | 

_তাঁসাং সৃক্ষবশুধিরাণি, শতানি সপ্ত স্থ্যস্তানি। 
যৈরসকৃদন্ন-রসংবহদ্তি “রাপুরধ্যতে বপুরিদং হি নৃণামমীষা১৮ 

মন্তঃ-অবভিরিব সিন্ধুশতৈঃ সমুদ্রঃ | 

আপাদতঃ প্রতত গাত্রমশেষশেষ, 

মামস্তকাদপি চ নাভি-পুরস্থিতেন। 

এতন্মদঙ্গ ইব চন্ম-চয়েন বদ্ধং, 

কায়ং নৃণামিহ শিরাশত সপ্তকেন। 

অস্যা্থঃ__নাভিমূল নিবদ্ধ স্থল এবং সুন্মন সাড়ে তিন কোটি 
শিরা, প্রত্যেক দেহীর শরীরে বক্র উদ্ধী ও অধোভাগে বিস্তৃত 
রহিরাছে ; তন্মধ্যে দ্বাসপ্ততি সহন্ম (৭২ হাজার) শিরা স্থূল, 

এতদ্বীরা! পঞ্চেন্দ্রিয়ের গুণ ( চক্ষুর দর্শনশক্তি, হকের, স্পর্শশক্তি, 

নাসার শ্বাণশক্তি, আুতির শ্রবণশক্তি, জিহ্বার আস্বাদনস্শক্তি:) 

বহন হইয়া আত্মার সন্নিহিত করিলে দর্শন স্পর্শন স্বাণ শ্রবণ ও 
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আস্বাদন শক্তির বোধ হইয়া থাকে । এই স্কুল শিরা গুলিকে-ই 

ধমনী ও প্রধানা নাড়ী নামে নির্দেশ করিয়াছেন । আর এ ৭২ 
হাজার স্থূল শিরার মধ্যে সপ্ডতশত (৭ সাত*্শত ) শিরা সচ্ছিদ্র 

( নলের মত) হইয়! পাকস্থলীর সহিত যোগ *% রহিয়াছে ; অতএব 

শত শত নদ এবং নদী দ্বারা সমুদ্র যেমন পুর্ণ ও বৃদ্ধি হয়, তজপ 
এই সকল শিরা দ্বারা অনবরত অন্নরস বায়ু-কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া 

দেহীর শরীর পরিপূর্ণ ও বঙ্ধিত করিতে থাকে ; আর মৃদঙ্গ যেমন 

চম্চয় (বহু সংখ্যক চম্ম রজ্জু) দ্বারা আবদ্ধ হইয়! রক্ষিত হই- 

তেছে; সেই প্রকার নাভি পুরস্থিত স্থল সাত শত শিরা দ্বারা 

পদতল হইতে মস্তক দেশ পধ্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া রক্ষিত 
হইতেছে । 

এই সাত শত স্থুল শিরার মধ্যে চতুর্বিবংশতি (২৪) শিরা 

প্রকাশিতা এবং স্পন্দনশীল! (সচল ) ; ইহার মধ্যে আবার দক্ষিণ 

করে ও চরণে বিন্যস্ত এক ধমনী নাড়ী প্রসিদ্ধ ও পরীক্ষণীয় 

হইতেছে ।-_তন্ত্রে তপুপ্রমাণং মহাদেবেনোক্তং যথা 

তি্যক্ কুন্মো দেহিনাং নীভিদেশে, 
বাম বক্ভ,ং তন্ত পুচ্ছঞ্চ যাম্যে । 

*.. উদ্ধে ভাগে হস্ত-পাদেচ বাম, 
' তস্তাধস্তাৎ সংক্কিতৌ দক্ষিণৌ তৌ।। 

বক্তে নাড়ী-দ্য়ং তস্য, পুচ্ছে নাডী-দঘয়ন্তথা, 
পঞ্চ, পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাঁগযোঃ ॥ 

* পাঠক ! একবার এই সময়ে পূর্ব লিখিত সংক্ষেপ দেহতত্ব দেখ । 

» ৩ 
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ভগবর্তীকে* সম্বোধন করিয়া মহাদেব বলিতেছেন ; যথা হে 

দেবি! কুন্্ম সদৃশ (কচ্ছপ আকুতির ন্যায়) একটী আকুতি 

বিশেষ দেহীর নাভি গ্রদেশে বক্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে ; 

দেহীর উদরের বাম পার্শে এ কচ্ছপাকৃতির, মুখ, দক্ষিণ 
পার্খে পুচ্ছ ; উদ্ধভাগে বামহস্ত ও পদ; অধোভাগে দক্ষিণ 

হস্ত এবং পদ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; এই কুন্ম যন্ত্রের 

মুখে দুই নাড়ী, পুচ্ছে ছুই নাড়ী, 'বামকরে পাঁচ নাড়ী, বাম- 

পাঁদে পাঁচ নাড়ী, দক্ষিণ হস্তে পাঁচ নাড়ী এবং দক্ষিণ পাদে পাঁচ 

নাড়ী; এই প্রকারে চতুর্ব্বংশতি (২৪) নাড়া সর্বদেহে ব্যাপ্ত 
রহিয়াছে । 

* নাড়ী পরীক্ষ! কালে জ্্ী্াতির বাম হস্ত সম্বন্ধীয়, পুং-জাতির 
দক্ষিণ হস্ত সম্বন্ধীয় ধমনীর গতি নিরীক্ষণ করিয়া ব্যাধি নিশ্চয় 

করিবে । যথা 

বামভাগে স্ত্রিযোর্ষোজ্য। নাড়ী পুংসান্ত দক্ষিণে । 
ইতি প্রোক্তা ময়! দেবি ! সর্বদেহেধু দেহিনাং ॥ 

বাতং পিভ্তং কফং দ্বন্দং, সান্নিপাতং তখৈবচ। 
সাধ্যাসাধ্য বিবেকঞ্চ, সর্ববং নাড়ী প্রকাশয়েৎ ॥ 

হে দেবি! শরারার মধ্যে স্ত্রাজাির বামনভাগে, পুংজান্তির 

দক্ষিণভাগে রোগ নিরূপণবতী ধমনা নান্্রা নাড়ী সংযোজিতা 

রহিয়াছে ; ইহ! দ্বারা সাপারুণে-ই বাতজ, পিন্তজ, কফজ, শ্লেক্সজ, 

সানিপ।তক, লাপ্য, যাপ্য ও অসাধ্য রোগের কিতাহিত জ্ঞান 

করিতে পারিবে । 

স্ীগণের বাম হন্ত, পুরুষের দক্ষিণ হস্ত পরীক্ষা করার কারণ 
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আর কিছুই নয়; কেবল এঁ কৃম্মাকৃতির অবস্থান, প্রভেদ মাত্র ; 
তাহার প্রমাণ বথা-_তন্ত্রে মহহাদেবেনোক্তং যথা-_ 

্ত্রীণামুদ্ধমূখঃ কুর্মহ পুসাং পুনরধোমুখস। 
অতঃ কুম্ম-ব্যতিক্রান্তাৎ সর্ববত্রৈব ব্যতিক্রমঃ ॥ 
লক্ষ্যতে দক্ষিণে পুংসাং যাচ নাড়া বিচক্ষণৈঃ | 

কুম্মভেদেন বাঁমানাং বামেচৈবাবলোক্যতে ॥. 

হে দেবি! স্ত্রীগণের নাভি-মূলস্ত কৃন্মাকৃতি বন্ত্রটী উদ্ধমুখে 
অবস্থিতি করিতেছে, পুরুষের নাভিমূলস্থ কৃম্মারুতি যন্ত্র অধোমুখে 

অবস্থান হইতেছে, এই কৃম্মবন্ত্রের অবস্থিতির ব্যতিক্রান্ত (বিপরীত 
ভাব ) বশতঃ স্্রীপুরুষের নাড়া পরাক্ষার ব্যতিক্রম হইতেছে । , 

পুরুষের দক্ষিণ পার্শখে যে নাড়ী ( ধমণী ) শ্বলোকিত হয়; 

কৃম্মযন্ত্রের অবস্থিতির প্রভেদবশতঃ সেই নাড়ী-ই বামাগণের বামে 

অবলোকন হইয়া থাকে । 

নাড়ী পরীক্ষার সম্যক্ গ্রন্থ অনুবাদ করিতে হইলে 
পুথক্ একখানি পুস্তক হয়; অধুনা সাধারণের 

যাহ! নিতান্ত আবশ্থক, তাহাই লিখিতে 

কৃত-সঙ্কল্ন হইলাম । 

নাড়ী ্বারাতে-ই যে, সরল রোগের অনুভব হইনে, এরূপ নহে ; 
যথা--ক্রিমিজন্য উদরে কিঞ্চিৎ শুলনি ও গুস্বস্থানে ক্ষুদ্র স্ফোটক 
ইত্যাদি রোগ *হইলে নাড়ীন্্ানে তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য : 

অতএব ফোন ব্যাধি নাড়ী জ্ঞানে, কোন রোগ দৃষ্টি দ্বারা, কোন 

কোন রোগ প্রশ্নে (জিজ্ঞাসা দ্বারা ) নিরূপিত হইয়া! থাকে । 



ন্ ০ চিকিৎসারত্ব 

নাড়ীজ্ঞান পর কিছু নয়, বক্ষঃস্থলীয় রক্তাধার হইতে যে 
ধমনী শির! দ্বারা বায়ু-কর্তক সর্বদেহে শোধিত-শোৌণিত সঞ্চালিত 
হইতেছে, কেবল গ্লেই ধমনীকে “তর্ডনী, মধ্যমা, অনামিকা” এই 

তিন অঙ্গুলি দ্বারা এককালে সমভাবে পীড়ন করিলে (টিপিলে ) 
এ& শোণিতবাহিনী ধমনী শিরার মধ্যগত রক্ত তৌতের তর 

অনুভব হয়, এই তরঙ্গাঘাত হইতে অন্তঃকরণে এই বিবেচনা স্থির 
করিতে হইবে যে, এই দেহের এই ঢোধিত-শোণিতে বায়ুর অংশ 

অধিক, কি পিশ্তের অংশ অধিক, কি শ্রেকার অংশ অধিক; 

এই সকল ভ্ন্তান এবং এ শোণিত গতি অনুধাবন করিয়া 

রোগী সবল কি দুর্বল, ইহাঁও হৃদধোধ করিতে হইবে । আর 

বায়ু প্রবলতার কি কি ক্রিয়া, পিস্ত বুদ্ধির কি কি কারা, 

শ্লেন্মা বৃদ্ধির কিরূপ কম্ম; এই গ্রন্থের পুর্ণনকৃত মণ্প্রকা- 
শিত “আধ্য-চিকিৎসক ও বিবিধ-ভীব্র-মুগ্রিযোগ” নামধেয় গ্রন্থ 

এবং পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণ আছ্ন্ত পাঠ করিয়! জ্বান লাভ 

হইলে শরীরের অবস্থা বিশেষরূপে বর্ণনা করিতে সকলেই সমর্থ 
হইবেন । 

১। যখন এ শোগিতে বায়ুর অংশ যে পরিমাণে অধিক 
মিশ্রিত থাকিবে, সেই সময় বাযুকর্ভক রক্ত ভ্রুতগতি প্রাপ্ত হইয়া 

ধমনা পীড়ক তঙ্ভনী নামক অঙ্গুলিতে সেই পরিমাণে প্রতিঘাত 

করে। অপরাপর বায়ুর কাধ্য অর্ধাড চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, মাথা ধরা, 
বমনোদ্েগ, কম্প বা শীত, আহারে অনিচ্ছা, নিদ্রিতাবস্থায় বকা, 

প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় মলবদ্ধ থাকা, মনে বিরক্ত ভাব, 

প্রশ্রাবের ভাগ অল্প কিন্তু বারে অধিক, অনিদ্রা, গাণ্রে উত্তাপ, 

চর্ম শুক্ষ ও খরস্পর্শ ইত্যাদি চিহ্ুর মধ্যে আঁধকতর চিহ্নও লক্ষ্য 
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হইয়া থাফে। এইরূপ স্থলে বায়ুজন্য রোগ, বা" অবস্থা বর্ণন 

করিতে হইবে। 

২। যখন এ রক্তে পিত্তের অংশ যে, পরিমাণে অতিরিক্ত 
ংযোগ থাকিবে, ততকালে ধমনীস্থ গতিশীল এ শোণিত, পিত্ত- 

কর্তৃক উত্তেজিত ও মধ্যগতি প্রাপ্ত হইয়া ধমনী গীড়নকৃ্ মধ্যমা 

অঙ্গুলিতে সেই পরিমাণে প্রতিঘাত করে। অপরাপর পিস্তের 

লক্ষণ অর্থাৎ চক্ষুঃ ও মুখের জবলন, গাত্র দহন, মুখে তিক্ত আস্থা 

দন, প্রস্রাব হরিদ্রাবণ, মধ্যে মধ্যে বমনোদ্বেগ, চিত্ত-চাঞ্চল্য, 

লোম-কুপ হইতে অগ্রিশিখার ন্যায় বহির্গমন, জগণ্ডকে পীতবর্ণ দেখা 
ইত্যাদি চিহ্ৃুও লক্ষিত হয় ; এরূপ স্থলে পিত্তজন্য পীড়া বা অবস্থা 

বর্ণন করিতে হইবে । এ 

৩। যৎকালে এ ধমনীস্থ শোণিতে শ্লেক্জার অংশ যে পরি- 
মাণে অধিক মিশ্রিত থাকিবে ; তখন সেই ধমনীর মধ্যগত সঞ্চারি- 

শোণিত, শ্রেত্ব-কর্তৃক পুষ্টি সহ মৃদুগতি প্রাপ্ত হইয়া ধমনী পীড়নকৃৎ 
অনামিকা অঙ্গুলিকে সেই পরিমাণে প্রতিঘাত করে, অপরাপর 

শ্রেক্সার লক্ষণ অর্থা গাত্রভার, আহারে অনিচ্ছা, অলসতা, গাত্র 

স-রস, মনের মৃদ্ভাঁব, সর্বদা শয়নেচ্ছা, মল-বদ্ধতা, প্রগাঢ় নিদ্রা, 

নিদ্রিতাবস্থায় বক! ইত্যাদি চিক্তকের মধ্যে অধিক চিহ্ৃও প্রকাশিত 

'হয়, এরূপ স্থলে শ্রেক্মজন্য ব্যাধি বা অবস্থা বলিয়া জ্ঞান করিতে 

হইবে। 

নাড়ী-পরীক্ষার স্থান-নির্ণয় । 

* ছুই হুস্তসন্থন্ধীয় বৃদ্ধাঙুষ্টের নিন্ষে বা মণিবন্ধ প্রদেশে (কব্জিতে) 
পুর্ব কথিত অঙ্গুলিব্রয় দ্বারা সমভাবে পীড়ন করিলে (টিপিলে) 



২২ চিকিৎসারতু । 

ধমনীস্থ শোণিত-গরতি বিশেষরূপে অনুভূত হয়; এই ছুই স্থান।-_ 

দক্ষিণ পাঁদের নিন্ধ গ্রন্থির বামপার্ে এবং বাম পাদের নিন্স গ্রন্থির 

দক্ষিণ পার্খে অনুসন্ধানী করিয়া উক্ত অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা সমভাবে 

ধমনী পীড়ন করিলে এ ধমনীস্থ শোণিত গতির বিষয় অনুধাবন 

হয়; এই দুই স্থান।-_হস্তদ্বয়ের উপরিভাগে বগলের সন্গিহিত 

স্থান অনুসন্ধান করিয়া এ অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা সমভাবে ধমনা পীড়ন 

করিলে এ শোণিত গতির জ্ঞান হইয়া ফাকে । এই ছুই স্ান।__ 

কপালের পার্খদ্বয়ে (ছুই রগে) ধমনী অনুসন্ধান করিয়া এ 
অঙ্গুলি দ্বারা সমভাবে ধমনী পীড়ন করিলে ধমনীস্থ সঞ্চারি রক্তের 

গতি বোধ করিতে পারা যায়; এই ছুই স্থান।--এই চতুর্ববারে 

উত্ক অফ্টবিধ স্থান অনুসন্ধান করিয়া ধমনীকে অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন 
করিলে দেহস্থ শোঁধিত-শোণিতের গতি জ্ঞান হইলে দেহের 

অবস্থা অনেক বণিত হইতে পারে। 

জ্বরকালে নাড়ী-পরীক্ষা | 

যখন জ্বর উপস্থিত হইবে, ততকালে নাড়ীর গতি অর্থাৎ 
ধমনীস্থ শোৌণিতের গতি, অতি দ্রুত হইয়া গাকে ; আর দেহে 
সমন্ভাপ, মনে বিরক্তভাব, মস্তক ভার, ইন্দ্রিয় (চক্ষু: কর্ণ নাসা সবক" 
ও জিহবা ) হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উদ্চাব ,বহির্গমন, ঘর্ম্ের অব- 
রোধ, জঠরাগ্নির অভাব, সর্বনাঙ্গে বেদনা, এই সকল চিক সহ উত্ত 
জ্রুতগতি হইলেই জ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিতে ভইবে। 

স্মন্যন্ত বায় বুদ্ধির সময়ও নাউ়ার গতি অতি ত্রুত; দেহে 
উত্তাপ ইত্যাদি ত্বরচিক্ষে্র মণ্যে অনেক চিজ্ত হইয়া থাকে ; জ্বর 
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কি বাযুর্দ্ধি স্থির করিতে হইলে বায়ু বৃদ্ধির ফোন কারণ পুর্বে 

ঘটিয়াছে কি না অনুসন্ধান করিবে । বায়ু পরিবদ্ধিত হইবার 
কোন কারণ অনুভূত হইলে বায়ুবৃদ্ধির অবস্থণ বর্ণন করিতে হইবে, 

নতুব! জ্বর বলিয়। ব্যাখ্য। হইয়া থাকে । 

বায়ু-বৃদ্ধির কারণ । 

রৌদ্রে কঠিন পরিশ্রম, অতিশয় বকা, চিন্তা, রাত্রি জাগরণ, 

রস রক্ত ও শুক্রাদির অতিরিক্ত-ক্ষয-জনক-ক্রিয়! করণ, উচ্চৈঃম্বরে 
অধ্যয়ন ইত্যাদি নানা কারণে বায়ু পরিবদ্ধিত হয় । 

যাহার দেহস্থ শোণিত অত্যন্ত হাস হইয়াছে বা পিত্তাংশ বৃদ্ধি 
হইয়া শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে, এরূপ স্থলে ভ্বরের সমস্ত চিহ্-ই' 
প্রকাশিত হয় ; কিন্তু এ স্থলে আরোগ্যের উপায়- শোণিতবদ্ধক 

ওষধ এবং পথা, এতছুভয় দ্বারা-ই ক্রমেক্রমে নিবৃত্তি সম্ভব ;-- 
পিত্তবৃদ্ধি স্থলে পিন্তনীশক ওষধ এবং পথ্য ব্যবস্থেেয় | 

শোণিত-ক্ষয় এবং পিতৃ-বুদ্ধির কারণ। 

অতিশয় পরিশ্রীম, অত্যন্ত শুঙ্গার, দুশ্চিন্তা, বহুকাল ব্যাপক 
'€রোগ-সম্তোগ ইত্যাদি কারণে দেহস্থ শোণিত শোষণ হইয়! 

অল্পতাকে প্রাপ্তি হয়।, রৌদ্র সন্তোগ বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে, 

অতিরিক্ত ক্ষুধার সময় অনশন থাকা, অপরিমিত বকা ইত্যাদি 

* কারণে পিজবদ্ধিত হইয়া থাকে । 



২৪ চিকিৎসারত্ব | 

_* জ্বরের বিষয়। 
স্াধারণ-ভ্বরের লক্ষণ। 

শরীরে উত্তাপ, মনে বিরক্ত-তাবৰ উপস্থিত, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা 

প্রভৃতি হইতে অগ্রিশিখার ন্যায় উত্তাব নির্গমন; এই সকল চিহ্ন 

প্রকাশ পাইলে খষিগণ জ্বর বলেন । সেই জ্বর নান! প্রকার । বথা-_- 

(১) বাতিক-জ্বরের লক্ষণ। 

কম্পন, নাড়ীর দ্রতগতি, ক ও মুখের শুক্কতা, অনিদ্রা, 

হাচি না হওয়া, গাত্র খসখসে হওয়া, মস্তক বেদনা (মাথা 
*কমড়ীনি 1), কাহারও ব! বক্ষোবেদনা, গাত্র বেদনা, খাছ ভোজনে 

মুখের বিরুদ্ধ আস্মাদ, মলের কঠিনতা, কাহারও ব| উদরে বেদনা, 

উদ্ূর স্ফীত, হাই তোলা, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক চিন্ু 

যেভ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাঁকেই খধিগণ বাতজ জ্বর 

বলেন। 

(২) পৈত্তিক-ভ্বরের লক্ষণ। 

নাড়ীর তীক্ষ বেগ, হরিদ্রাবণ তরল-মল নির্গত, অনিদ্রা, বমি 

বা বমির বেগ, কণ্টে ওষ্ঠে মুখে এবং নাসিকায় পকত্রণতুল্য 
বেদনা, ঘণ্ম, প্রলাপ, মুখে তিক্ততা ॥এবং পচা ছুর্গন্ধে পরি- 

পুর্ণ, মুচ্ছা, দ্রাহ, মগ্যপায়ীর ন্যার অস্থিরতা এবং মন্ততা, তৃষ্ণা, 

হরিন্্রাবর্ণ মল মুত্র ও চক্ষুঃ; এই সকল চিহ্বের মধ্যে অধিক, 
চিহ্ন শে জ্বরে দেখিতে পাওরা যায়, তাহাকেই খধিগণ' পৈতিক 
জ্বর বলেন। | » 
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(৩) শ্লৈদ্িক-স্বরের লক্ষণ । * 

গাত্রে পদ্স-সণাল-কণ্টক-তুল্য কাঁটা বাহির ও লোমাঞ্চিত 
শরীর হইয়া গুরুতর শীত, আলস্য, নাড়ীর মৃহুবেগ মুখে 
মধুর আন্বাদ,' মল ও মুত্র ঈষৎ শুর্ুবর্ণ, নিস্তন্ধে থাকা, ভুক্ত 
ব্যক্তির ন্যায় তৃপ্তি থাকা, দেহ ভার, লালা-বমন, অতিশয় নিদ্রা, 

মুখ নাসিক! দ্বারা জল-আীব,, অরুচি, কাস, চক্ষুঃ শ্েতবর্ণ ; এই 
সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়। যায়, 

খধিগণ তাহাকেই কফজ জ্বর বলেন। 

(৪) বাতপির-স্বরের লক্ষণ । 

তৃষ্ণা, মুচ্ছা, ভ্রম, দাহ অল্প নিদ্রা, ম্ন্তকব্যথা, ক ও 
মুখের শুক্ষতা, বমন, লোমাঞ্চিত দেহ, অরুচি, অন্ধকার দেখা, 

হাত ও পা ভাঙ্গার ন্যায় ক্লেশ বোধ, হাইতোলা; এই সকল 

লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায় 
এবং অধিক বকুনি থাকে; তাহাকেই খধিগণ বাতপিত্ু জ্বর 

বলেন। 

(৫) বাতশ্লেক্-জ্বরের লক্ষণ । 

অন্তরভ্ত অল্প অল্প শীত, হাত ও পা ভাঙ্গার ন্যায় ,ক্রেশ-বোধ, 

গাঢ়নিত্রা, দেহ-ভার, মস্তক বেদনা, মুখ নাঁসিকা দ্বারা জলক্রাব, 

, কাস, ঘন্ না,হওয়া, দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের তাপ, ধমনীর মধ্য-বেগ ; 

এই সকল চিহ্ৃছমধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখা যায়, তাহাঁকেই 

খধিগণ বাতশ্রেক্স-জ্বর' বলেন । 

৪ 



২৬ চিকিৎসারতু । 

'(৬) পিত্রশ্রেক্স-ভ্বরের লক্ষণ । 

ক্েদ-পূর্ণ মুখ এবং মুখে তিন্ততা, তন্্রা, মোহ, কাস, অরুচি, 

তৃষ্ণা, কখন কখন 'দাহ, কখন কখন শীত; এই সকল লক্ষণের 
মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্রে লক্ষিত হয়, তাহাকেই খধিগণ 

পিত্তশ্রেক্স-ভ্বর বলেন । 

(৭) সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ । 

কখন দাহ, কখন শীত, অস্থিগত বেদনা, সন্ধিস্থানে বেদনা, 

শিরোবেদনা, চক্ষুঃ ছল্-ছল্ করা, চক্ষুঃ আবিল অথবা রক্তবর্ণ 

হওয়া, চক্ষুঃ কোটরস্থ হওয়া, কর্ণে নানাবিধ শব্দ বোধ হওয়া, 

এবং কর্ণের ভিতর“ব। মুলে বেদনা, কণ্টে কাটা কী।ট। বাহির হওয়া, 
তন্ত্র, মোহ, প্রলাপ, কাস, দার্ঘনিশ্াস ত্যাগ, অরুচি, ভ্রম, 

জিহবা কৃষ্চবর্ণ এবং খস্খসে, অঙ্গের শিথিলভা, শ্রেক্ষা পিত্ত ও 

রক্ত মিশ্রিত থুথু ওঠা, মাগা চালনা, তৃষ্গ, নিদ্রার অভাব, 

বক্ষঃস্থলে বেদনা, ঘন্ম দূত্র ও মল অল্প শল্প প্রতিদিন বারন্থার 

নির্গত হওয়া, রোগীর দেহ কুশ না হওয়া, নিয়ত কে অস্পষ্ট 

শব হওয়া, কুপ্-পীত-সিআ্রনবর্ণে গোলাকার টিক্ু গাত্রে বহির্গত 

হওয়া, কথ। না বলা, নাড়ীতে ব্রণ তুল্য বেদনা, উদর ভার, 

এই সকল চিহ্বের মধ্যে অধিক চিই্ই দে রোগে দেখিতে পাওয়। 
যায়, তাহাকেই খধিগণ সানিপাতিক জ্বর % বলেন। এ রোগে 

5 

« এই সান্িপাতিক জ্বরের সকল চিহ্ন ব। অদিক চিহ্ধ প্রকাশ হইলে জীবনের 

আএ! এককালে ত্যাগ করিতে হয় 1 91১51১২1১৪১৮।২০২২1২৪1২৮শএই সকল সংখ্যার 

দিবসে প্রাণবিয়ে।গ নম্তব | 
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যে অব্যাহতি পায় তাহার পক্ষে অনেক দীর্ঘকালে এ সকল চিন 
লোপ হয় এবং একটা অঙ্গের হানি হইয়া থাকে । 

(৮) আগন্ত জ্বরের লক্ষণ। 

গুরুতর প্রহার বা আঘাত-বশতঃ, ভূতযোনি কিন্নর-যোনি 
ডাকিনী যোগিনী ভাঁইনি প্রভৃতির সংসর্গ বা দু্টিবশহঃ, অভিশাপ- 
বশতঃ, অধিক শ্রম-বশভ2,* কোনরূপে বিবপ্রয়োগবশতও, কাম- 

বশতঃ, ক্রোধ-বশতঃ, ভয় ও শোক-বশতঃ, যে জ্বরের উৎপত্তি 

হয়, তাহাকেই খধিগণ আগন্থ বর বলেন । 

বিষম-ভ্বরের অর্থাৎ পুরাণ ভ্বরের লক্ষণ। 

ূর্ণেবান্ত এ অষ্টবিধ নবহ্ধর সহস! নিবৃন্তি হইয়া পুনর্ববার 
প্রকাশ হইলেই মুনিগণ তাহাকে বিষম জ্বর বলেন, এবং সেই 
বিষমন্তর বহুকাল স্থায়ী হইয়। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, 

মজ্জা, পর-পর এই কয়েকটি ধানুকে ভেদ করিরা শুক্রস্থ হইলে 
অর্থাৎ শুক্রে গমন করিলেই মৃত্যু হয়। * 

র্ 

অক্টবিধ জরের মপ্যে কখন কোন জর হয়, 

তাহার সময় নিরূপণ । 

সূর্যোদয় হইতে অপর সূধ্যোদরের পুর্ববক্ষণ পর্যন্ত একদিন ? 
ইহার পরিমাণ ৬০ বষ্ি দণ্ড; এই ৬০ যাঁটি দণ্ড পরিমিষ্ন একদিন । 

৬ $ 

র্ একদিন অন্তর, ছুইদিন অপ্তর, সাতদিন বা দশদিন অগ্তর, পণের দিন অন্তর, 

একমাস অন্তর ইত্যাদি ভ্বরকেও ধষিগণ বিষম জ্বরাদি বলেন। 
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দিবা এবং 'রাতি এইরূপ দুই অংশে ও দুই নামে দিন বিভক্ত 

হইয়াছে । দিবার পরিমাণ ৩০ ত্রিংশদ্দগ্ড ও নিশা-পরিমাণকাল 

৩০ দণ্ড । জন্প্রতি স্থল ভাবে এইরূপ বিভাগ করা হইল, সময় 

অনুসারে যখন যেমন দিন ও রাত্রির হাস ও বৃদ্ধি হইবে, তদনুসারে 

পরিমীণ গণ্য হইবে, সূর্ধ্য-কিরণাবচ্ছিন্ন কালের নাম দিবা, ইহাকে 
আবার তিন অংশে বিভাগ কর । প্রথম অংশের নাম পুর্বাহ্ন, 

মধ্যমাংশের নাম মধ্যাহ্ন, শেষভাগের নাম অপরাহ্ন । এইরূপে 

রজনীকেও তিন অংশ করিয়া প্রথমাংশের নাম প্রথমা রজনী, 

দ্বিতীয় অংশের নাম মধ্যমা রজনী, তৃতীয় বা শেষ অংশের নাম 

শেষা রজনী । দিন বা রাত্রির এ অংশ-ই দশ দণ্ড করিয়া 

ভাগ হইল, অধুনা এইটি-ই স্থির কর। 
১। পুর্বাহ্ন দশ দণ্ড মধ্যে, পুর্ন কথিত ধমনীর দ্রতগতি 

ও সাধারণ জ্বরচিহ্ত সহ পর্পেনাক্ত শ্রেক্মজন্য জরলক্ষণ প্রকাশ 

থাকিলে, ইহাকে শ্রেক্সজন্য জবর বলিয়া অনুভব করিতে হইবে । 

২। মধ্যাহ্ন দশ দণ্ড অর্থাৎ ১১ দণ্ড হইতে ২০ দণ্ডের মধ্যে 

পুর্ব কথিত ধমনীর ত্রতগতি সহ সাধারণ ভ্বরচিহ্ন এবং পূর্বেবাক্ত 
পৈন্তিক জ্বরলক্ষণাদি প্রকাশ থাকিলে, তাহাকেই পৈশ্তিক জর 

কহে। 
৩। অপরাহ্ন দশ দণ্ড অর্থাৎ ২১ দণ্ড হইতে ৩০ দণ্ড মধ্যে 

সাধারণ ভ্বরচিহ্ন, ধমনীর দ্রুতগতি ও পূর্বেবাক্ত বাতিক-জ্বরের 
লক্ষণাদি প্রকাশ হইলে, ইহাকে বাতজ্বর বলিয়া নির্দেশ 

করিতে হয় । | 

৪। প্রথম দশ দুর শেষ অর্থাৎ পুর্ববাহ্নের শেষ ও মধ্)াহ 
কাঁলের প্রথম, এই সময় মধ্যে জ্বরের সাধারণ লক্ষণ, পূর্বেবাক্ত 
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পিত্শ্লেত্-জ্বরের চিহ্ত ও ধমনীর দ্রুতগতি-এই সকল চিন্ধ প্রকাশিত 

হইলে পিত্বশ্রেঘ্ব-জ্বর বলিতে হইবে। উপধুর্ক্ত এই সময় মধ্যে 
স্বর হইলে পি্তশ্লেক্রজন্য জ্বরচিহ্ন ব্যতীত অপর ভ্বরচিহ্ কদাপি 
প্রকাশ হইবে না। 

৫। মধ্যাহ্ন সময়ের শেষ ও অপরাহ্ছের প্রথম, এই সময় 
মধ্যে জবর উপস্থিত হইলে বাতপৈন্ভতিক জ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে । এই জ্বরে পুর্বোক্ত বাতপৈস্ভিক জ্বরের লক্ষণ, ধমনীর 
জ্রুতগতি ও সাধারণ জ্বরের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে । 

৬। অপরান্কের শেষ ও পূর্বব-রজনীর প্রথম অংশ; ইহার 

মধ্যে জবর প্রকাশ হইলে বাতশ্রেম্ব-জ্বর বলিয়া নির্দেশ করা বিধেয়; 

এই জ্বরে পূর্বোক্ত বাতশ্নেত্স-জ্বর চিহ্ন, সাধারণ জ্বর লক্ষণ এবং , 
ধমনীর ভ্রুতগতি এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশিত হয়" 

৭। সান্নিপাতিক ভূর উপস্থিত হইলে পূর্বেবাক্ত সান্সিপাতিক 
জ্বর লক্ষণ, সাধারণ জ্বরচিহ্ন ও ধমনীতে বিলক্ষণ পুষ্টির সহিত 
ভয়ানক জ্বরবেগ সর্বদাই ভোগ হইতে থাকে; দৈবা কোন সময়ে 

কিঞিঃ হাস হইয়া পুনর্বদ্ধিত হয়। 

৮। গুরুতর প্রহারজন্য বা ভূত কিন্নর ডাকিনী যোগিনী 
ডাইনি প্রভৃতির সংসর্গ কিন্বা দৃষ্টিবশতঃ, অভিশাপবশতঃ, অধিক 
শ্রমবশতঃ, কোন রূপে বিষ প্রয়োগবশতঃ, কামবশতঃ, ক্রোধ- 

বশতঃ, ভয় বা শোকবশ্তঃ যে জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই 
আগন্তজ্বর বল! হইতে পারে । ইহার সময় নিরপণ হইতে পারে 

না; যে কেন সময়ে কারণ যোজনা হইবে অর্থাৎ ভয়ানক আঘাত 

প্রনপ্তি কিম্বা ভূত কিন্নর প্রভৃতির সংসর্গাদি সংঘটন হইবে; 
ততক্ষণাশ দেহ দূষিত হইয়! কিয়তকাল পরেই জ্বরাগম হইবে; 
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কিন্তু এই জ্বরের কারণ ধ্বংস হইলে কার্য ধ্বংস হইবে, ইহাতে 

সন্দেহ কি? অর্থাৎ আঘাত প্রাপ্তিজন্য বেদনাদির প্রতিকার বা 

ভূত প্রেত কিন্নরাদি সংসর্গ-জন্য দোষের শাস্তি-স্বস্তায়নাদি-রূপ 

প্রতিকার হইলেই এই জ্বরের কিঞ্িও শান্তি হইয়া থাকে । 

তগপরে বায়ু পিন্ত ও কফের হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে পূর্ব কথিত 
অক্টপ্রকার জ্বরের মধ্যে যে জ্বর হইবে ; তাহার লক্ষণার্দি দ্বার! 

নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবে ।  « 

দিবাভাগের বিভাগানুসারে যেমন বাতজ পিতুজ শ্রেক্ষজ 

ইত্যাদি জ্বর নিরূপিত হইল; সেইরূপ রাত্রিকালের বিভাগানুসারে 

বাতজ, পিন্তজ, শ্রেশ্পজ ইত্যাদি জ্বরের মধ্যে কোন জ্বর হইয়াছে, 

ইহা স্থির করিতে হইবে । 

একছ্বরী হইজে। শ্লেক্মার বিশেষ প্রকোপ বা শরীরের কোন 

স্থানে রক্ত সংস্থান-জন্য প্রদাহ ( ইন-ফামেসন যথ।-_নিমোনিয়া বা 

বক্ষংস্থলীয় ফৃস্ফুস্ যন্ত্রের প্রদাহ, প্লীভা কিন্বা যকত যন্ত্রে রক্ত 

সঞ্চয় ),__ইহার অন্যতম বা উন্ভয় কিন্বা তিনটি-ই ঘটিয়াছে বলিয়া 
হৃদ্বোধ করিতে হইবে । 

অসাধ্য-নাঁড়ী পরীক্ষা ৷ 

মন্দং মন্দং শিথিল-শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা, 

স্থিত্বা স্থিত্বা বহতী ধমনী যাতি নাশঞ্চ সৃম্ষন! | 
নিত্যস্থানাৎ স্থলতি পুনরপ্যঙ্কুলিং সংস্পুশেদা, 

ভাঁবৈরেবন্থিধ-বহুবিধৈঃ সান্নিপাতাদসাধ্যা ॥ . 

যে নাড়ীর গতি সুক্ষন, অতি ম্বছু, কোন সময়ে অনুভূত হয়, 



ঘড়ী দ্বারা নাড়ীপরীক্ষা । ৩১ 

কোন সময়ে বা অনুভূত হয় না, কোন সময়ে বা চঞ্চল গতিও 

অনুভব হয়, কোন সময়ে থামিয়া থামিয়া গতি বিধান করে, 

স্বানচ্যুত অর্থাৎ যথা স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে নিন্নভাগে নাড়ীর 

গমন প্রতীতি হয়; এবনম্িধ নাড়ীর লক্ষণাদি অনুমান হইলে 
আশু মৃত্যু সন্নিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে হইবে। আর 
সন্নিপাত-জ্বর-সন্ধন্ধীয় নাড়ীতেও মৃত্যু অবধারিত করাই যুক্তি- 

যুক্ত । 

ঘড়ী দ্বার নাড়ীপরীক্ষা । 

অঙ্গুলি দ্বারা ধমনী পীড়ন করিয়! ঘড়ীর সহিত এঁক্য করিলে 

সহজ-অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭৫ বার হইতে ৮৫ বার অর্ধাস্ত 

প্রতিঘাত অনুভূত হয়।-_ন্বরকালে ৮৫ বার হইতে ১৩০ বার, 

কাহারও বা ১৪০ । ১৪৫। ১৫০। ১৬০ বার পর্যযস্ত ধমনীস্থ 
শোণিত-তরঙ্গ-প্রবাহের প্রতিঘাত অনুমান হইলে ছুঃসাধ্য গীড়া 
অনুমান করিতে হইবে । যখন প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি এত 

অধিক যে, সংখ্যা কর! দুঃসাধ্য, সেই সময় জীবনাশ প্রায় ত্যাগ 

করিতে হয় | 

এই নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত নহে অর্থাৎ রোগ বিশেষে প্রতি- 

মিনিটে ১২০ বার ধমনী, প্রতিঘাতে সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতে পারে 
এবং ১৬০ বারেও কোন বিপদ না হইতে পারে। 

রোগীমান্রই মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বের নির্বব্যাধি হইয়া ছুর- 
বস্থাপন্ন "হয়; সে সময়, পুর্ববকথিত সহজ অবস্থার ধমনীগতি ৭৫ 

বার হইতে ৮৫ বার পর্য্যস্ত যাহা অবধারিত হইয়াছে ।__-তদপেক্ষা 



৩২ চিকিৎসারত্ব | 

ক্রমশঃ ক্রমশঃ দ্যুন অর্থাশ প্রতিমিনিটে ৭০ | ৬৫। ৬০। ৫৫। 

৫০1 ৪৫1 ৪০ | ৩৫ ইত্যাদি ক্রমে হাস হইতে থাকে ।--কখন 

কখন বা ধমনীর প্রতিঘাত ২ । ৩ বার অনুমান হইয়। কিয়শুকাল 

পরে পুনর্ববার এঁরূপে ধমনীগতি অনুমান হইয়া থাকে । 

নাভি ও নাসায় অঙ্কুলি-সংযোগে জ্বরাদি পরীক্ষা । 

জ্বর-জন্য রক্ত গরম হইয়া অধিক পরিমাণে মস্তকে উঠিলে 

কিম্বা জ্বর অথবা শ্রেক্ষ-জন্য দেহ রসস্থ এবং দূষিত হইলেও রোগী 

কনিষ্ঠাঙ্ুলি নাভিতে সংলগ্ন পূর্বক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছারা নাসাস্পর্শ 
চেষ্টা করিলে কদাপি স্পর্শ করিতে পারিবেন না; কিন্তু শরীর 
ন্স্থ থাকিলে অর্থাৎ মস্তকে শোণিত না উঠিলে এবং জ্বর কিন্বা 

শ্লেক্মজন্য দেহ রর্স্থ বা দূষিত না থাকিলে, অনায়াসে এ রূপে 
সকলেই নাসাস্পর্শ করিতে সমর্থ হইবেন । 

জ্বরাদিরোগান্তে অন্ন পথ্যের পূর্বেবও এই কৌশলাদি ছার! 

রোগী নিব্যাধি কি না, ইহা দ্বার পরীক্ষা করা উচিত। এ এ 

ব্যাধির শেষ থাকিলে এ রূপে নাসাম্পর্শ করিতে পারিবেন না । 

পারদ-গর্ত তাপমান-বন্ত্র (থান্মোমিটার ) দ্বার 
শরীরের উত্ভাঁপ পরীক্ষা ৷ * 

থাশ্মোমিটার যন্ত্র দ্বারা জ্বর পরীক্ষা কালে নিন্সে অঙ্কিত এই 
আকারের পারদ-পুর্ণ কাচের তাপমান যন্ত্রকে ৪। ৫ বার ঝাড়িয়া 

৯৫ ডিগ্রি পর্যযস্ত পারদকে অবতরণ করিয়। বগলেয় মধ্যে প্রদান, 
কর! কর্তব্য । ৪ 



তাপমানযন্ত্রে নাড়ীপরীক্ষা । ৩৩ 

পারদগন্ত তাপমান যন্ত্র । 

উদ্ধভাগ। 
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৩৪ চিকিৎসারত্ব । 

পারদ গর্ভ* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাযুক্ত, সুক্মম কাচের নলকে 

থার্মোমিটার যন্ত্র কহে; ইহার গাত্র সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাকে 

ডেসিম্যাল চিহ্ বলে; এই ক্ষুত্র ক্ষুদ্র চারি চারিটির পর, যে এক 

একটি ঈষৎ দীর্ঘরেখা আছে, তাহাকে ডিগ্রির চিহ্ব কহে ; যন্ত্রের 

গাত্রে প্রথমেই একটী ডিগ্রির চিহ্ন এবং সেই চিহের গাত্রে ৯০ 

অঙ্কপাত রহিয়াছে ; ইহাতে এই বোধ করিতে হইবে যে, উঞ্তা 

প্রযুক্ত নিদ্দ হইতে এই চিহ্ন পথ্যন্ত পারদ ধাতু আগমন করিলে 
৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত গরম হইয়াছে; এই চিন্কের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

রেখা ৪টী (৪ ডেসিম্যাল ) আছে ; তদন্তে আর একটা দীর্ঘ চিহ 
এবং ৯১ অঙ্কপাত রহিয়াছে, এই চিহ্ৃ পর্যন্ত পারদ আগমন 

করিলে ৯১ ডিগ্রি গরম হইয়াছে বলিয়া বৌধ করিতে হইবে, 

ফলে এইবূপে ৯০ হইতে ১১০ পর্যন্ত শেষ সীমা । যখন রোগীর 

শরীরে যেমন উত্তাপ থাকিবে ; তদনুসারে যন্ত্রের নিক্গ হইতে 

পারদ উদ্ধে গমন করিবে ; অতএব তথাকার রেখা আর সংখ্যা 

দৃষ্টি করিয়া এত ডিগ্রি ও এত ডেসিম্যাল গরম হইয়াছে বলিয়া 
অনুভব করিতে হইবে। 

গরম হইলেই পারা উদ্ধে উঠিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করে; 
এই জন্যই পারাকে ঘন্ত্স্থ করিয়া ইহা দ্বারা গরম অনুভূত 
হয়; স্থৃতরাং ইহ! দ্বারা শরীরস্থ গরম অনুভূত হইলে ইহাতেই 

জ্বর অনুমান হইতে পারে; যেহেতু জ্বরকালে শোণিত গরম হইয়া 
রোগীর দেহকে গরম করিয়া রাখে, সেই হেতুক বগল ও মুখ 

বিশেষরূপে সর্বদা গরম থাকে, এ নিমিত্ত থার্শ্মোমিটার যন্ত্রের 

পারাগর্ড-ভাগ মুখে বা বগলের মধ্যে দিয়া ও চাপিয়া রাখিলেই 
উষ্ণতা জন্ত ডিগ্রি ও ডেসিম্যাল ভেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে যখন 



তাপমানযস্ত্রে নাড়ী পরীক্ষা । ৩৫ 

যত দূর গরম, তখন তত দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া নিবৃত্তি হইবে; কিছু 
কাল (৫ মিনিট ) পরে বগল হইতে যন্ত্র লইয়া পারদ ধাতুর গতি 
নিরীক্ষণ করিয়া দেহস্থ উষ্ণতা স্থির কল্সিতে হইবে। সহজ 

অবস্থায় ৯৮,বা ৯৮।০ কিন্ব। ৯৯ ডিগ্রি পর্য্যস্ত পারদ উঠিয়া 

থাকে, ইহার অতিরিক্ত উঠিলেই জ্বর বোধ করিতে হইবে; 

স-চরাচর জ্বরে ১*১। ১০২। ১০৩ ডিগ্রি গরম হইয়া থাকে। 

ইহার পর ১০৪। ১০৫। ১৮৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত জ্বরে গরম হইলে 
সেজ্বর প্রায় কঠিন বলিয় বোধ করিতে হয়। ১০৭। ১০৮ 

১০৯ ইত্যাদি ডিগ্রী গরম যেক্বরে প্রকাশিত হইয়া অধিক ক্ষণ 

অবস্থিতি করিবে; সে জ্বরে অব্যাহতি পাইবার কোন সস্তা" 

বনা নাই। যখন সহজ অবস্থার ৯৯। ৯৮০ বা ৯৮ ডিগৃররি 

হইতে ৯৭ । ৯৬। ৯৫ ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ অধোগামী হইতেছে ; 
এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ হইলে রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে মন্দ 

হইয়া আমিতেছে, এইটাই স্থির করিয়া উষ্ণকারক ওষধাদি 

প্রয়োগ করা কর্তব্য । যে রোগীর ৯৪। ৯৩। ৯২ ডিগ্রি পর্য্যস্ত 

পারদ নামিয়াছে বলিয়া বোধ এবং দৃষ্ট হইবে, তাহার জীবন 
শহ্কটাপন্ন ও পরিত্রাণ লাভ হওয়া দুক্ধর। যে রোগীর উর্ধ 

হইতে ৯১ কি ৯০ ডিগ্রি পধ্যন্ত পারদ ধাতু নিছ্গে নামিয়াছে, 

তাঁহার তো স্বত্যু সম্বন্ধে কোন আপন্তিই নাই। 

পারদ ৯০ ডিগ্রি হইতে আর নিন্ে গমন করে না; এ কারণ 

যন্ত্র মধ্যে ৮৯। ৮৮ ইত্যাদি ডিগ্রির রেখা এবং পুস্তক মধ্যে ৮৯। 

৮৮ ইত্যাদি ডিগ্রির বিষয় লেখার অনাবশ্টক বিবেচনায় লেখা 

হুইপ না। ৃ 
পারদ ধাতু যে, গরম পাইলেই প্রস্থানের চেষ্টা করে, তাহা 



৩৬ চিকিৎসার । 

আমি পূর্বে “আর্য চিকিৎসক” গ্রন্থে হিঙ্কুল হইতে পারা বাহির 

করিবার নিয়মে বিশেষরূপে লিখিয়াছি। পাঠক! তথায় দৃষ্টি করুন। 

উপদেশ। 

চিকিৎসকের মধ্যে গোঁড়া চিকিৎসক হইলে স্চারুরূপে কার্ধ্য 

করা স্থুকঠিন৭ ইতিপূর্বে বেদৌক্ত চিকিৎসায় সাধারণে সকল 
গীড়াতেই সত্বর উপকৃত হইতেন। চিকিৎসাবিগ্ভা কুটিল বৈছ্ধা- 
জাতির হস্তে সমর্পিত হওরার পর হইতে ক্রমশঃ এ পরাস্ত শিশ্ত- 
গণকে কুটিল ভাবে অর্থাহু অসম্যক্রূপে শিক্ষা প্রদান হেতু 
উত্তমোত্তম ফলিত ওষধ গোপন ও লোপ হইয়।৷ গিয়াছে ; সুতরাং 

সম্যক রোগে-ই যে একমাত্র আয়ন্বেদোক্ত চিকিত্সায় আনন্দ 

জনক-ফল লাভ হইবে, এরূপ আশ! করি না। কালক্রমে এবং 

পরস্পর পরস্পরকে সরল ভাবে শিক্ষা না দেওয়া জন্য আয়র্বিিষ্া 

আর জ্যোতির্বিগ্ভ! লুপ্ত প্রা হইয়াছে; অতএব আয়ুর্বিবদ্যা 

লোপ-প্রায়বশতঃ অকাল মৃত্যু সতত ঘটিতেছে। ইহা সকলেই 

বিদ্িত আছেন। 

আধুনা ভারতববে, আয়ুর্পেনাদোক্জ চিকিৎসা, এলোপ্াখিক্ 

চিকিৎসা. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, হকিমী চিকিৎসা, অবধোৌত 

মতের চিকিৎসা ও তান্ত্রিক চিকিতসা প্রচলিত আছে। এই সকল 

চিকিৎসা শাস্স মধ্যে অধিকাংশ আমার শিক্ষা থাকিলেও আশু- 

ফলপ্রদ ও মণকর্তৃক পরীক্ষিত যে যে 'উষধ, তাহা লিপিবদ্ধ 
করিলাম। কোন একটা মতের সম্যক 'উদধ প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস 
করিয়া অসার মূলক ওঁষধ লিখিয়া, পুস্তক পুরণ করিব না, সারাংশ 
গ্রহুণীয়; অতএব এই পুস্তকের প্রত্যেক উপদেশে সাধারণে-ই 



উপদেশ । ৩৭ 

বিশেষ উপকৃত হইবেন, অব্র বিষয়ে সন্দেহ "মাত্র নাই। 

ভবিষ্যৎ আমার লোকান্তর হইলে মণ্সঞ্চিত বিদ্ভার লোপ- 

ভয়প্রযুক্ত জগভ্জনের হিতকামনায় আয়ুজ্ঞপ্রন প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছা করিলাম। 

নবন্বর বিকারে উপস্থিত চিকিৎসা কয়েকটীর মধ্যে এলো- 
প্যাথিক (ডাক্তারি ) চিকিৎসা আশু আনন্দকর, এজন্য সামান্য 

মাতৃ-ভাষায় সর্বব সাধারণেরগ্হদ্বোধের কারণ অগ্রে ওষধের গুণাগুণ 

ও মাত্রা পশ্চাৎ চিকিৎসা লিখিতে বাধ্য হইলাম । যাহা আমি 

স্বয়ং শত সহ বার প্রয়োগ করিয়া হর্জনক ফললাভ করিয়াছি। 
তাহাই লিখিতে অঙ্গীকৃত হইলাম ; জর, বিকার, ওলাউঠা 
ইত্যাদিতে যাহা যাহ নিতান্ত আবশ্যক ওষধ, তাহাই লিখিব। * , 

মত্প্রণীত বিবিধ-তীব্র-মুষ্তিযোগ নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে 

ফলিত চিকিৎস| বিষয়ে কেহই প্রীয় অনভিজ্ঞ থাঁকিবেন না; 

যেহেতু তাহাতে আয়ুর্ববেদোক্ত, তন্ত্রোক্, হকিমীয় ও অন্যান্য 

প্রচলিত চিকিতসীয় এবং আমার ব্যবহৃত, আশু-ফলদায়ক ওষধ, 

বিবিধ-তীব্র-মুষ্টিযোগ ও নানা প্রকার চিকিৎসা! কৌশলে এ গ্রন্থরতু 
পূর্ণ রহিয়াছে! অতএব তত্দৃষ্টে চিকিৎসা করিয়। অধুনা সকলেই 
বিশেষ যশম্বী হইতেছেন %; এ বিষয়ে শেষ বক্তব্য এই যে, 

[চিকিৎসীয় ফলিত কোন: বিষয় আমার জানা থাকিলে, বৈগ্থজাতির 

ম্যায় গোপন রাখিয়া মৃত*হইব না। 

৪. 

ক তত প্রমাণার্থ ৪1 ৫ হাজার প্রশংসাপত্র আসিয়াছে । সেই সমস্ত প্রশংসাপত্র 
১] 

আর চিকিৎসারত্বের প্রশংসাপঞ্জ মুদ্রিত করিতে হইলে বৃহ্দাকারের ২ । ৪ খানি পুণ্তক 

হুইয়। পড়ে, এজন্ত সেবিষয়ে বিরত হইয়াছি। 



৩৮ চিকিৎসারত্ব | 

ওষধের মাত্রা নিরপণ। 

ক্রম ॥ 

ূর্ণবয়স্কের মাত্রা ১ 
১ বগুসরের নিচ্গে ই 

্ 5$ ৫. 55 ৮ 

ও 5$ 9 259 ৬ 

৪ ও $$ 9 ঁ 

৭ 55 $9 99 ণঠ 

১৪ 5 * 1. পর 

২০ ৯ + 1০" ১ ৬ | ৪০ গ্রেণ 

২১ বগুসরের ক নুন পুর্ণ মাত্রা ১০9১1 ৬০ গ্রেণ 

কিরে উপযুক্ত মাত্রার বিপর্যয় ভাবে 

অধিক অর্থাৎ নিম্ন হইতে উদ্ধভাগে যে 

মাত্রা কথিত হইল.তাহাই গ্রহণীয়। 

ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কতকগুলিন কষধ, বিশেষতঃ 

আফিম বালকগণকে অতি সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয় অর্থাৎ 

উপরি উক্ত পরিমাণ হইতে অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার হইয়া 

থাকে; আরও জান! উচিত যে, পার! ঘটিত ওঁষধধ বালক- 

গণকে অধিক দিন প্রয়োগ করিলেও লালা ক্ষরণাদদি লক্ষণ 
লক্ষিত হয় না। 



ক্যাউর-অয়েল ৩৯ 

ওষধের বলাবল, রোগীর বলাবল, দেশ, কাল, পাত্র, স্ত্রী, 

পুরুষ, নপুংসক, বালক ও বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া ওষধ মাত্রার 

হাস ও বৃদ্ধি করিতে পারিবেন । ৪ 

কঠিন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ঘয়। তরল দ্রেব্যের পরিমাণ নির্ণয়। 

২০ গ্রেণ ১জ্ুপল ১' রতি ৬*মিনিম্ ১ ড্যাম ৬০ ফৌটা। 
৬০ গ্রেণ ১ ড্যাম 1/* অনা ৮ড্যাম ১ওন্দ অর্ধছটাক। 

৮ড্যাম ১ওন্দ ২০ তোলা ১৬ওন্দ ১পাউগ আধসের। 

১৬ গুন্স ১ পাউণ্ড ৪০ তোলা ২০ ওন্দ ১পাইণ্ট দশছটাক। 
৮পাইণ্ট ১ গ্যালেন পাঁচসের। 

১ টার্টার্ য্যামিটিক্ | 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_ ইহা বমন-কারক, স্বেদজনক, শ্রেম্ষ- 
নিঃসারক, বিরেচক এবং দৌর্ববল্যকর ; অল্লমাত্রায় প্রয়োগ 

হইলে বমনেচ্ছা, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে অপরিমিত ভেদ ও 

বমন হইয়া প্রাণ নষ্ট করে। বমন করণ জন্য মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে 

৩ গ্রেণ প্যন্ত। শ্রেম্-নিঃসরণ ও ঘন্ম করণ জন্য ১ গ্রেণ হইতে 

& গ্রেণ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

| ২।-_ রঅয়েল। 

ক্রিয়া ও মাত্র! ।-_-ইহা! বিরেচক এবং প্রয়োগ হইলে 
*শরীরের কোঠরূপগ্লানি উপস্থিত না করিয়া সহজে মল নির্গত করে। 
এস্কারণণ বালক ও গর্ভবতী স্ত্রীগণের পক্ষেও বিরেচন আবশ্যক 
হইলে, এই স্থখকর জোলাপ ব্যবহৃত হয়। ইহা! সকল প্রকার 



৪০ চিকিৎসারভ্ব । 

চিকিৎসা মতে-ই অতি স্থৃপ্রসিদ্ধ হিতকর জোলাপ। কোন 

চিকিৎসা মতে-ই ইহার গ্লানি নাই। মাত্রা ১ ওন্স হইতে ২ ওন্স 

পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়* থাকে । 

৩।__-জোলাপ-পাউডার। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।__ইহা অতি বিরেচক ; কালামেল সংযোগে 
জ্বরাদিরোগে ব্যবহার্য্য ।_ মাত্র! ১০ খ্রৌণ হইতে ৩০ গ্রেণ পধ্যন্ত। 

৪।-_সেনা অর্থাৎ সোণামুখী। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_ইহা বিরেচক, রস ও পিত্ত-নিঃসারক । 
ইহা ২।০ তোলা লইয়া ২৫ তোল! অতিশয় উষ্ণ জলে এক ঘণ্টা- 

' কাল ভিজাইয়। ও কিয়! ব্যবহার করিবে । মাত্রা ১ ওন্স হইতে 
২ ওুন্স পর্্যস্ত। সেবনকালে ইহার সহিত ৪ ড্যাম সম্ট যোগ 

করিয়া সেবন করাইবে । 

৫1-_সল্ফেট অফ ম্যাগ্রিসিয়া বা ইপ্দম সল্ট কিন্বা সল্ট । 

ক্রিয়া ও মাত্র! |--ইহা! বিরেচক, মলের সহিত রস- 
নিংসারক। সেনামিক্শ্চার নামক ওষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, 

ইহা! যৌগ করিতে হয়। মাত্রা ১ ড্যাম হইতে ৪ ড্যাম পর্ধাস্ত 

ব্যবহাধ্য । সেনামিকৃশ্চার ওষধে ইহা ১ 'ইউন্স, -সাণামুখীর ক্কাথ 
৮ ওন্স, এই উভয়ে মিশ্রিত হইলে ২'ছুই ঘণ্টা অন্তর ১ ওন্স 
পরিমাণে সেবন হইবে । 

৬।-_ইপিক্যাকিউ-য়্যানা বা ইপিক্যাক।, 

ক্রিয়া ও মাত্র। ।--ইহা! বমনকারক, ঘশ্মকর, দৌর্ববল্য-কর, 



জিগ্লীর বা আর্ক এবং টিঞ্চার জিঞ্জার। ৪১ 

শ্লেক্। বা কফ-নিঃসারক, জ্বরাদি রোগে বমন করণ জন্য প্রয়োগ 
করিতে হইলে, পল্নভ ইপিক্যাক্ ২০ গ্রেণ, টার্টার্ ফ্যামিটিক ১ 

গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া! ৩ তিন ভাগ করিবে । *এক এক ভাগ প্রতি 

ঘণ্টায় ছুই তিনবার প্রয়োগ হইলে বমন দ্বারা শ্রে্সা, রস ও 
পিত্াদি নির্গত হইয়া রসস্থ জ্বরের বিশেষ উপকার করে । ইহা 

স্পিরিটে ভিঞ্জাইয়। ক্কাথ বাহির হইলে ভাইনম্ ইপিক্যাক কহে, 

ইহা! কাসাদি রোগে এবং* নবন্বর সহ কাস থাকিলে ফিভার্- 
মিকৃণ্চার ওষধ সহ প্রয়োগ করিতে হয়। কফ-নিঃসারক মাত্রা 

৫ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু পধ্যস্ত। বমনকারক মাত্র! ৩ ড্যাম 

হইতে ৬ ড্যাম পধ্যন্ত ব্যবহৃত হয় । 

ইহার আফিম্ সংযুক্ত ওষধকে কম্প।উৎ্ড পাউডার অফ, 
ইপিকা বা ডোভার্স পাউডার কহে। ইহার ক্রিয়া__বেদন! 
নিবারক, নিদ্রাকর, ধারক, ম্বেদজেনক ; মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে 

২০ গ্রেণ পর্য্যস্ত। এই ডোভার্স পাউডারের ১০ গ্রেণের মধ্যে 

১ গ্রেণ আফিম আছে। 

৭। কম্পাউগু-পাউডার অফ এন্টিমণি বা জেয্স্ পাঁউডার। 

ক্রিয়া ও মাত্র! | ইহা ঘন্মকারক, জরাদি রোগে ঘশ্ম করণ 
ত্য জ্বরকালে সেবনের ফিভার পাউডার নামক ওষধ প্রস্তুত 

করিতে ব্যবহার হয়। মাত্র! ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত | 

৮।-যজিঞ্লার বা আর্ক এবং টিঞ্চার জিঞ্জার। 

* ত্রিিয়া ও মাত্রা ।-_ইহ! উষ্ণকারক, আগ্নেয়, বায়ু নিঃসারক, 

ইস্ল্লীং পাউডার নামক পুরিয় উষধ প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার 
|] ৬ 



৪২ চিকিৎসারত্ব । 

আবশ্যক হয়। কোনরূপ জোলাপ সহ ব্যবহার করিলে উদরের 

বেদনা নিবারণ হয়। চূর্ণের মাত্রা--১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ 

পর্যযস্ত | ৪ 

ইহার আরককে টির অফ জিপ্তার কহে। মাত্রা_-১৫ বিন্দু 

হইতে ৬০ বিন্দু পধ্যন্ত। ক্রিয়া; উপরি উক্ত সম্যক । কোন 

বেদন৷ স্থলে ইহা মালিস করিলে সহর আরোগ্য হয়, এইরূপ ফল 

প্রত্যক্ষ করিয়াছি । অপক্ক ফোড়া বা'ভয়ানক বেদনায় ক্রমাগত 

মালিস করিয়া উপকার ও বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে । 

৯।-_রিউবার্ধব অর্থাৎ রেউচিনি। 

ক্রিয়া ও মাত্র! ।-_-ইহা! মদ বিরেচক, অল্পমাত্রায় ধারক ও 
বলকর ; মাত্রা! বালকগণের পক্ষে ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্্যন্ত। 

বয়োহধিক ব্যক্তিগণের পক্ষে ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত 
ব্যবহাধ্য। ইহাকে কার্ববনেট অফু ম্যাগ্রিসিয়া সংযোগে প্রায় 

সকলে ব্যবহার করিয়া থাকে । “প্লীহা রোগের পুরিয়া” ওঁষধ 
করিতে সতত-ই আবশ্যক হয়। ইহা হইতে গ্নেপ্ত্রিজ পাউডার, বা 

কোম্পাউণু রুবার্বব পাউডার প্রস্তত হইয়া আবশ্বাক বিধায়ে 
৩ ঘণ্টা অন্তর প্রযুজ্য । পাউডার-__ষথা-_ 

রিউবার্ব ... ... *** ২০৮ ০৮ ই ড্যাম । 

কার্বনেট অহ্ম্যান্িসিয়া ৮৮০ ৮ ০৮০ ৬ ড্যাম । 
পল্ভ জিগ্জার ৮০০::০০০**১ ড্যাম । 

এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ২০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ' পর্য্যন্ত 
এক মীত্রা ; কিন্তু ইহা একবার মাত্র প্রয়োগ হইলে সহজে ছুই 



ক্যাম্ষর মিকৃশ্চার । ৪৩ 

একবার দাস্ত হইয়া! দেহ স্স্থ হয়। ভ্বরাবস্থায় সেবিত হইলে ইহা 
দ্বারা দাস্ত হইয়া জ্বরের কিঞিৎ লাঘব হইবার সম্ভব। 

১০।-_ক্যান্ষর বা! কপূর, স্পিরিট্ক্যাম্ষর ইত্যাদি। 

ক্রিয়া ।__-ইহা উষ্তকারক, স্বেদজনক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ 
নিবারক এবং অধিক মাত্রাস্ু প্রয়োগ হইলে মন্ততা উপস্থিত করে, 

জ্বর ও ওলাউঠ৷ রোগে সতত ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে 
১০ গ্রেণ পর্য্যস্ত। 

ক্যাম্ষার মিকৃশ্চার ।--২০ গুন্দ জলে ৩০ গ্রেণ কপ্ূরচূর্ণ 

পরিষ্কীর এবং সৃক্ষম বস্স্ে বন্ধন করিয়া কাঁচের কাটিতে ( নলে,) , 
বান্ধিয়া অন্ততঃ দুইদিন ডুবাইয়া রাখিলে ক্যান্র মিকৃশ্চার প্রস্তত 

হয়। ইহার এক ওুন্সে প্রায় নদ্ধ গ্রেণ কর্পূর দ্রব হইয়া থাকে; 
মাত্রা ১ হইতে ২ ওন্দ পধ্যন্ত। 

স্পিরিট ক্যাম্ফর।--পরিদ্কৃত কপূর ৮ উঁন্ন, রেক্টাকাইড্ 
স্পিরিট ৮ ওন্দ, এই উভয় দ্রব্য একত্র করিয়া কাচ-পাত্রে 

ভিজাইয়া ৪। ৫ দিন পরে গলিয়া যাওয়ার পর কাঁচের গেলাসের 

মুখে বুটিং পেপারের ঠোৌং বসাইয়া সেই ঠৌডের উপরি এ 
ক্যাম্ষর সহ রেক্টীফাইড্ স্পিরিট ঢালিয়া ছাঁকা হইলেই স্পিরিট 

ক্যান্ষর নামক ওলাউঠা রোগের উত্তম ওষধ প্রস্তুত হয়। ওলাউঠা 
রোগের প্রথম অবস্থায় কিঞিং চিনি সহ ইহা ৫ ফৌটা পরিমাণে 

*লইয়া অবস্থামুসারে মুুমুঃ বা ঘন্টায় ঘণ্টায় সেবন করান হইলে 
কেবল গ্রকমাত্র ইহা দ্বারাতেই অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ 

করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । এই স্পিরিট ক্যাম্ষীর কলেরা-রোগে 



বৃ চিকিৎসারত্ব । 

হোমিওপ্যাথিক * মতের প্রধান ওষধ। যখন ওলাউঠা রোগের 

প্রাহুর্ভাব হইবে বা হয়, সেই সময় সকলেই আত্মরক্ষার্থে ইহার 

২ হইতে ৫ ফোঁটা 'পরিমাণে কিঞিং চিনি সহ সেবন করিলে 

কদাপি ওলাউঠা হইবে নাঁ। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহোঁদয়গণ 

সতত, বিশেষতঃ ওলাউঠার প্রাছুর্ভাব সময়ে এই স্পিরিট্ ক্যাম্ষার 

পূর্ণ ২ ডাম শিশি ১২ টাকা মূল্যে অসংখ্য বিক্রয় করিয়া অর্থো- 

পার্জন সহ দেশের হিতসাধন করেন 1 পেট ফীপা, অঙজীর্ণ, গ্রহণী 

ও অতিসার ইত্যাদি বু রোগে ইহা ব্যবহার হয় । 

১১।-_মার্কারি বা পারদ । 

ক্রিয়া ।-_কেবল পারার গুণ ভয়ীনক, ইহ। দ্বারা সকল 

অবস্থাই উপস্থিত হইতে পারে; অহএব কেবল পারা কোন 
ওষধেই ব্যবহার হয় না । ইহা সংযুক্ত-ওষধে ব্যবহৃত হয়। 

১২।-__হইড্াঁজিরাই সাব্-ক্লোরাইড্ ব! ক্যালামেল্। 

ক্রিয়া ও মাত্র! |--ইহা উঞ্ণকারক, বিরেচক, লালা পিত্ত 
ও রজো-নিঃসারক, শোষক ও ধাতু-পরিবর্তক এবং দৌর্নবল্যকর ; 
ভ্বরাদি রোগে প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে । ধাতু-পরিবর্তন জন্য 

গ্রন্থিস্থ ও ত্বক্স্থ নানা রোগে ব্যবহার হয়। উপদংশ রোণে 

মার্কারির বটিক! প্রস্থত করিয়। ব্যবহৃত্ব হইতে পারে, বাতরোগে 
ব্যবহার করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে । বিরেচন মাত্রা--২ গ্রেণ 

হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত। বাতাদি রোগে শরীর মধ্যে ' শোষণ মাত্রা, 

১ হইতে ১ গ্রেণ একমাত্রা, এইরূপে বারম্বার প্রয়োগ আবশ্যক | 
এই নিয়মে প্রয়োগ করিতে করিতে দন্তমাড়ির বেদনা হইলে 
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প্রয়োগ নিষেধ হইবে। বালকগণের ক্রিমিরোগে “ক্রিমিনাশ জগ্য 
অল্প মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে । . 

১৩।-__হাইডাজ্ কমৃক্রিটা। 

ক্রিয়া ও মাত্রা |-_ ইহা মৃদছ্ব বা অন্যান্য পারদ সংঘটিত 
দ্রব্যাপেক্ষা মাধুর্য, মৃদ্-বিরেচক, পিত্ত-নিঃসারক, শরীরশোধক, 
চাঁখড়ী সংযোগ জন্য অঙ্পনাশুক, কিয়দ্দিবস ব্যবহার করিলে লালা- 

নিঃসারক হয়। বালকগণের উপদংশ, যকৃৎ, উদরাময় ইত্যাদি 

রোগেও ব্যবহার হইয়া থাকে, যুবক-গণের মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে 
১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত; বালকগণের মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ৪ গ্রেণ 

পর্য্যস্ত। 
রেমিটেণ্ট নামক ফিভারে বা অল্প বিরাম জ্বরে উদর মধ্যে 

প্রদাহ হইলে সোডা! এবং ইপিক্যাকিউ-য়্যান! সংযোগে ব্যবহার হয় । 

১৪ _ব্ল-পীল ৃ 

ক্রিয়া ও মাত্র! |-_-ইহা বিরেচক, শোষক, পিত্ব-নিঃসারক, 
রজোনিঃসারক, কিয়দ্দিন সেবনে লালা-নিঃসারক, অল্প মাত্রায় 

ধাতু পরিবর্তক হইয়া থাকে । বিরেচন জন্য ইহার মাত্রা ৩ গ্রেণ 

হইতে ৮ গ্রেণ পর্য্যন্ত, উন্দ্রবারুণী বা জ্যাপালের সার কিন্থা 
সুর্ববর সংযোগে বটিকা প্রস্তত করিয়া সেবন করাইবে ; পশ্চাৎ 
সেনা-মিক্শ্চার কিম্বা কম্পাউগুপাঁউডার অফ্ জোলাপ দিয়া 
মল ত্যাগ করাইবে। ধাতু-পরিবর্তন-জন্য ইপিক্যাকিউ-য়্যানা চূর্ণ 
ইযোগে,ব্যবহীর্য্য | * 

দু ১১ নং হইতে ১৪ নং ওবধ পধ)স্ত পারা হইতে প্রস্তত |. 



৪৬ চিকিৎসারত্ব । 

' ১৫ 1-_বায়কার্বনেট অফ সোডা। 

ক্রিয়া ও মাত্র! ।-_ইহা অল্পনাশক, পিত্তনিঃসারক, শিগ্ধ- 
কারক, রজো-নিঃসারক, তৃষ্ণা ও বমন নিবারণজন্য টার্টারিক্ 
য্যাসিড্ কিম্বা লেবুর রস সংযোগে এভার্ ভেসিং প্রস্তুত করিয়া 
বারম্বার সেবন করাইলে তৃষ্ণা এবং বমন নিবারণ হয়। ইহার 
মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত । 

এভার্ডেসিং প্রস্তত করিবার নিয়ম ।_ প্রথমে ১০ গ্রেণ 
সৌডা জলে গুলিয়া পৃথক কাচ বা প্রস্তরের আধারে রাখিবে, 
পরে টার্টারিক্ ফ্যাসিড্ ৮ গ্রেণ জলে গুলিয়া কাচ বা! প্রস্তরের 
ভিন্ন আধারে রাঁখিবে, ইহার পরিবর্তে খানিক লেবুর রস হইলেও 

হানি নাই। সেবমকরান কালে উভয় পদার্থ একত্র করিবা মাত্র 
স্ফীত হইয়। ভূরি-ভূরি ফেন উপস্থিত হয়, সেই সময় রোগীকে 
পান করাইলে উপকৃত হইবেন। এইরূপে ইহা বারম্বার প্রদানে 
তৃষ্ণা ও বমন নিবারণ হইয়া থাকে । 

১৬।- টার্টারিক্ য্যাসিভ্। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_ইহা তীব্র অল্লাস্বাদক, সোডা ফ্যাসিড 
প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয় । মাত্রা-১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ 

পযন্ত | 

১৭।-_কার্ববনেট অফ ম্যাগ্রিপিয়া ॥ 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।__ইহা অল্র-নাশক, ম্বদু-বিরেচক এবং কমন 
নিবারক | মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পধ্যন্ত। 
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১৮।-কলম্বা। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_ইহা! বলকারক, আগ্নেয়, জ্বর্ব, গর্ভবতী 
স্ত্রীগণের বমননিবারক ; ইহার মাত্র! ৫ গ্রেণ* হইতে ১০ গ্রেণ 
প্যন্ত। ইহার আরককে টিঞ্চার কলম্বা কহে, মাত্রা ৩০ বিন্দু 
হইতে ২ ভাম পর্ধ্যন্ত। ইহার ক্কাথ বা ফাণ্টকে ইন্ফিউ-সন্ কলম্বা 
কহে; মাত্রা ১ ওন্ন হইতে ২ ওন্দ পর্যন্ত। | 

১৯।-__সিন্কোন! । 

ক্রিয়া ও মাত্র! ।--ইহার গু'ড়াকে পল্ভ € পং) দিন্কোনা 
কহে; ইহার অরিষ্টকে ( আরককে ) টিঞ্চার (টিং) অফ সিন্- 
কোন! কহে; ইহার ক্কাথকে ডিককৃসন্ সিন্কোনা কহে; চূর্ণের 
মাত্রা! ১০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত । অরিষ্টের মাত্রা ৩০ বিন্দু 
হইতে ২ ড্যাম পর্য্যস্ত। ডিককৃসনের মাত্র! ১ গুন্স হইতে ২ ওন্স 

পর্য্যন্ত । 

ক্রিয়া ।__বলকারক, পাচক, সঙ্কোচক, জ্বরদ্ব, পচন নিবারক ; 
জ্বরত্স জন্য পালাজ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায় ব্যবহার হইয়া থাকে ; কিন্তু 

এক্ষণে ইহার পরিবর্তে এইস্থলে সকলে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া 

কাধ্যোদ্ধার করেন। 

' ডিককৃসন সিন্কোনু! প্রস্তত করিবার নিয়ম যথা-_ 

সিন্কোনাবার্ক ১ তোল! কুটা করিয়া ৩২ তোল! জলে মৃশ্ময়- 

পাত্রে কাণ্ঠান্লি ঘারা পাক করিয়া ১৬ ষোল তোলা জল সন্বে 
অর্ভরণ ও ছক! হইলে ডিককৃসন্ সিন্কোনা প্রস্তুত হয়। ইহা 

বলকর, আগ্নেয়, পাচক এবং জ্রদ্প ইত্যাদি। 
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২০।-.কুইনাইন বা সল্্ফেট্ অফ কুইনাইন্। 

ক্রিয়া ও মাত্রা |-_ইহ! সিনকোনাবার্ক হইতে প্রস্তত হয় 

বলিয়া সিন্কোনার' সম্যক্ ক্রিয়া সম্পাদন করে। বলকারক, 

জ্বরত্স, নিয়মানুসারিক রোগ-নাশকাদি; ইহার মাত্রা'১ গ্রেণ হইতে 

৩ গ্রেণ পর্য্স্ত । আবশ্যকমতে ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পধ্যস্তও 

ব্যবহার হইয়া থাকে । 

জল ও গন্ধক দ্রাবক সংযোগে কুইনাইন মিক্শ্চার ওষধ 

প্রস্তুত হয়। তাহার উদ্দাহরণ জন্য নিন্গে ১ মাত্রার যোগ্য লিখিয়। 

দেখান হইল। 

কুইনাইন্ মিকৃশ্চার ঘথা-_ 

সল্ফেট অফ কুইনাইন ১৯৮৯০ 5০ ৯০ ২ গ্রেগ। 

ডাই-লিউ-টেড্ সল্ফিউ-রিক্-য়্যাসিড্ ] . নল 
%্ অর্থাৎ জলমিশ্রিত গন্ধক দ্রাবক 

পরিষ্কার জল ( একোয়া ) ২১১৮ ৮১ ওন্দ। 
এই মস্ত একত্র করিয়! জ্বর বিচ্ছেদ কালে একবারে সেবন 

হইবে । এই নিয়মে জ্বরবিচ্ছেদ কালে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর ৪1 ৫ 

বার সেবন হইলে জ্বরাগম হইবে না। 

২১।-_সল্ফিউরিক্ ফ্যাসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক। : 

ক্রিয়া ।-_-ইহ অতি তীক্ষ, শরীরে সংলগ্ন মাত্র প্রদাহ উপ- 

স্থিত করে, উদরস্থ করিলে (খাইলে ) মুখ ও গলা মধ্যে এবং 

* প্রথমে ম্যাসিড, সংযোগে কুইনাইন গায় পশ্চাৎ জলসংযোগ করিবে! 



লাইকার য্যামোনিয়া স্ন্যাসিটেটিষ্। ৪৯ 

আমাশয়ের অভ্যন্তরে ক্ষত হয়। পরে রক্তভেদ, বমন, উদরে 

বেদনা, ধমনীর মৃছু গতি ও ক্ষীণ হইতে থাকে ; ক্রমশঃ ছুর্ববলাবস্থা 
উপস্থিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। * 

ডাইলিউটেড্ (ডাঃ) সল্ফিউরিক্ ফ্যাসিডের অর্থাৎ 
জলমিশ্রিত গন্ধক দ্রাবকের ক্রিয়া । 

ইহা! বলকারক, সঙ্কোচক্ষ, তৃষ্ণানিবারক, ঘর্্মনিবারক, শৈত্যক 
ও রক্তরে।ধক। ইং (খাটি ) সল্ফিউরিক্ ফ্যাসিড্ ১ ওন্স, জল 
১১ ওন্ন, ৭০ ড্যাম, এই উভয় পদার্থ একত্র ও মিশ্রিত হইলে 

ডাইলিউটেড. সল্ফিউরিক্ াসিড্ বলা যায়। ইহার মাত্রা ৫ বিন্দু 
হইতে ৩০ বিন্দু পর্যন্ত £ কুই-নাইন মিকৃশ্চার প্রস্তত করিত্ত , 
হইলে ইহার আবশ্যক হয়। বিকারাদি রোগের ভয়ঙ্কর ঘর্ন্দ 

নিবারণার্থে ইহা ঘণ্টার ঘণ্টায় এ মাত্রায় প্রয়োগ হইয়া থাকে, 
তজ্জন্য ভয়ানক ঘন্ম শীঘ্র নিবারণ হয়। 

২২।-_লাইকার ফ্যামোনিয়! য্যাসিটেটিস্। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।__ইহ! শৈতাকারক, মুত্রকারক, স্বেদজনক, 

জ্বরের ফিভার মিকৃশ্চার নামক ওষধ প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয়। 

মীত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ জ্যাম পধ্যন্ত। 

লাইকার য়্য 'মোনিয়। ফ্যাসিটেটিস্ প্রস্তত করিবার নিয়ম। 

য্যাসিটি-য়্যাসিড্ ৪1৬ কি ৮ওন্স লইয়া একটি কাচপাত্রে 
ঢার্মলয়া 'কাবননেট্ অফ যামোনিয়াকে চূর্ণ করিয়া! অল্প অল্প" ক্রমে 

ক্রমে সেই য্য।/সিটিক্-য়্যানিড্ মধ্যে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে, 
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এ সময় এঁকাচপাত্র হইতে অতিশয় ফেন হইয়া! এমন ফুটিতে 

থাকিবে যে, ভাত ফোটার মত ক্রমাগত ফুটিতে ফুটিতে উথলিয়া 

পড়িবার সম্ভব হয়, ্তএব কাচের বড় আধার (গেলাস ইত্যাদি) 

লওয়া আবশ্যক । কার্ববনেট্ অফ য্যামোনিয়া পুর্বববৃশ অল্প অল্প 

ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ ফুটিবে এবং ফেন হইবে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত অল্প অল্প কার্ববনেট অফ য্যামোনিয়। ক্রমে ক্রমে 

নিক্ষেপ করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে যে, আর কার্ববনেট্ অফ 
ফ্যামোনিয়া এ য়্যাসিটিক্ য্যাসিডে নিক্ষেপ করিলেও ফুলে না, 

ফোটে না, ফীপে না, উলে না, এবং ফেন হয় না, সেই সময়ে 

জানিবে যে, সং লাই-কার্ য্যামোনিয়া য়্যাসি-টেটিস্ প্রস্তুত হইল। 
, ইহার ১ ভাগে ৫ ভাগ জল সংঘোগ হইলে রোগীকে পুর্বব লিখিত 

মাত্র! অনুসারে প্রয়োগ করিতে হয়। 

২৩।-_ম্পিরিটু অফ নাইটুক্ ইথার। 

ক্রিয়া ও মাত্র। ।-_ইহা যুত্রকারক, স্মদজনক এবং শৈত্যক ; 

জ্বররোগের ফিভার-মিকৃশ্ঠার 'উষপ প্রস্থৃত করিতে হইলে আবশ্যক 

হয়। মাত্রা_-২০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পধান্ত। 

২৪।__নাইট্রেট অফ পটাস্ বা শো 1 

ক্রিয়। ও মাত্রা ।_-উভা মনকারক, শৈত্যক, দৌন্নিল্যকর, 

মুত্রকরণজন্য উদরা শোণ ইতাদি রোগে বাব্হাগ্য 1 শ ত্য এব 

ঘুত্রকরণ জন্য ছ্বরের কিভার মিকশ্চার ঈমপে প্রয়োগ 'করিজ্লে 

ধমনার পুদ্রির হাঁস হর, ফপতঃ ফিভাদু-নিক্শ্চার ওুধধে প্রয়োগ 
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করিলে ইহা শীভলকর, মুত্রকর, এবং ধমনী নাড়ীর পুষ্টির হাসক 
হইয়া থাকে । মাত্রা ১০ গ্রে হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যস্ত। 

২৫।-_ক্লোরেট্ অফ. পার্টাশ | 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-__ইহা মুত্রকর, শৈত্যক, শোৌণিত নির্শ্মল- 
কারক, পিপাসা নিবর্তক ; আতএব জ্বরবিকারে রক্তু-পরিক্ষারার্থে 

সন্বদা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ই গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্যন্ত । 

২৬।--ক্লোরিক ইথার বা স্পিরিট ক্লোর-ফরমৃ। 

ক্রিয়া ও মাত্রা |__ইহা আক্ষেপ নিবারক, উত্তেজক, উষ্ণ- 
কারক, জ্বরদ্স, ঘষ্শকারক, বায়ু নাশক, মু পাচক, বেদনা নিবারৰক, , 

জ্বরবিকার রোগের ফিভার-মিক্শ্চার ওষধে আবশ্যক হয়। মাত্র 
১০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত । 

২৭।-_অয়েল্ অফ. টার্পেন্টটাইন্ বা তার্পিন্। 

ক্রিয়া ও মাত্র! ।-_ইহা যুত্রকর, উষ্ণকারক, ক্রিমিনাশক, 

বায়ুনাশক, রক্তরোধক, বেদনা নিবারক। মাত্রা ১০ বিন্দু 

হইতে ২০ বিন্দু। 

২৮।-__অয়েল অফ. পিপার্মেণ্ট। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_-ইহা বায়ুনাশক ; মৃদ্পাচক এবং উত্তে- 

*জক, পেটকীমড়ানি উপস্থিত হুইলে প্রযুজ্য। মাত্রা ২ বিন্দু 

হইতে ৫ বিন্দু পধ্যন্ত। 
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২৯।- অয়েল অফ. য্যানিসি বা মৌরির তৈল। 

ক্রিয়া ও মাত্র! ।- ইহা বায়ুনাশক, পাচক, উদরস্ফীততা- 
নাশক । মাত্র! ২ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু পধ্যন্ত। 

৩০।__ক্লোরাইডভ্ অফ ফ্যামোনিয়া বা নিষাদল। 

ইহা পিত্ত নিঃসারক, কফনিঃসারক, রজোনিঃসারক, তৃষ্ণা 
নিবারক ; মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যস্ত। স-চরাচর যকৃণ 
রোগে ব্যবহৃত হয়। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।--ইহা' শরীর সংলগ্নে শৈত্যগুণ করে, 
, এজন্য জ্বর বিকার রোগে শিরঃপীড়া ও প্রলাপ উপস্থিত হইলে, 

প্রলাপী বা শিরঃগীড়া রোগীর মস্তক মুগ্ডন করাইয়া এই নিষাদল 
চূর্ণ মিশ্রিত জলে, অতি সুন্ষন বন্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া এই প্রলাপী ব! 
শিরোরোগীর মস্তকোপরি জলপটি বসাইয়া, তদুপরি মুক্ুমুছুঃ এই 
নিষাদল মিশ্রিত জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিত সিঞ্চন করিলে বিশেষ 

ফল লাভ হয় অর্থাৎ জ্বরকালে রক্ত গরম হইয়া উদ্ধগামি হইলে 

প্রলাপ, শিরঃপীড়া এবং চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি চিহ্ন যাহ! প্রকাশ 
হয়; এই নিয়মে জলপটি বা বরফ মিশ্রিত জলপটি প্রদত্ত হইলে 
এঁ উদ্ধগ গরম শোঁণিত শীতল হইলে পূর্নেরান্ত ছৃশ্চিহ্ন সকলে 
শাস্তি হইয়া থাকে । | 

৩১।-_লাইকার ফ্যামোনিয়া। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_ইহা। উঞ্ণকারক, কফনি£সারক, জঙ্স- 
নাশক এবং আক্ষেপ নিবারক, উঞ্চকরণ জন্য জ্বর ও ওলাউঠ 



স্পিরিট ফ্যামোনিয়া ফ্যারামেটিকৃ। ৫৩ 

ইত্যাদি রোগের ক্ষীণাবস্থায় কর্পূর, সল্ফিউরিক ইথার ও গ্যালে- 
সাই সংযোগে ব্যবহার হইয়া থাকে । মাত্র! ১০ বিন্দু হইতে 
৩০ বিন্দু পর্য্যস্ত। র 

৩২।--সেস্কুই কার্ববনেট অফ ফ্যামোনিয়া ব! 
কার্বনেট অফ ম্যামোনিয়। | 

ক্রিয়া ও মাত্র ।-__ইন্ছ পূর্বেবাক্ত য্যামোনিয়ার ন্যায় উষ্ণ- 
কারক, অগ্তনাশক এবং আক্ষেপ নিবারক। পুর্বেবাক্ত য্যামোনিয়া 

যে সমস্ত রোগে ব্যবহার্য, সেই সেই রোগের সেই সেই স্থলে ইহাও 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মাত্রা ৩ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত । 

৩৩।-__স্পিরিট্ ফ্যামোনিয়া ফ্যাক্ামেটিকৃ। 

ক্রিয়া ও মাত্র! ।-_ইহা পাচক, উষ্তকারক, কফনিঃসারক, 
বায়ুনাশক, অক্রনাশক এবং আক্ষেপ নিবারক ; মাত্রা ২০ বিন্দু 

হইতে ৬০ বিন্দু পর্যন্ত | 

লাইকার য়্যামৌনিয়া, কার্ববনেট্ অফ্ ফ্যামোনিয়া এবং এই 
স্পিরিট ফ্যামোনিয়া য্যারামেটিক্; এই তিন ফ্যামোনিয়া এক 

পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । কার্ববনেট অফ ফ়্যামোনিয়া 

বা লাইকার য্যামোনিয়া যে যে স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে, 

সেই সেই স্থলে এই স্পিরিট য্যামোনিয়া য়্যারামেটিক্ ব্যবহার 

হইয়া! থাকে । তবে এই স্পিরিট য্যামোনিয়া য্যারামেটিকে অন্যান্য 

“কয়েকটি ওষধ মিশ্রিত থাকা জন্য ইহার ক্রিয়া মৃদু; অতএব জ্বর 

বিকার ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে যখন শোণিত উষ্ণ হইয়। উর্ধগ 

হয়, তজ্জন্য শিরঃপীড়া, প্রলাপ ও চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণা- 
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ক্রান্ত রোগীকে'য়্যামোনিয়৷ প্রয়োগ স্থলে কেবল এই স্পিরিট 

র্যারামেটিক্ যল্যামোনিয়া ব্যবহার হয়। 

৩৪।-__সল্ফিউরিক্ ইথার। 

ক্রিয়৷ ও মাত্রা ।-_ইহা উষ্তকারক, আক্ষেপ নিবারক, বায়ু- 
নাশক, শরীর সংলগ্নে শৈতাগুণ করে। ওলাউঠা ও জ্বরবিকার 

রোগের ছুর্ববলাবস্থায় এবং ধমনীর ক্ষণ হইলে এই সল্ফিউরিক 
ইথার, গ়ল্যামোনিয়া এবং ব্র্যাপ্ডি সংযোগে ক্যাম্ষর মিকৃশ্চার সহ 
প্রয়োগ করিলে শীতলাবস্থা (কোল্ড অবস্থা ) দূরীভূত. হুইয়। 
ধমনীর পুি ও দোষ সংশোধন পুর্নবিক ক্রমশঃ ধমনীর গতি বিশুদ্ধ 
হইতে থাকে । মাত্রা ২০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্যন্ত । 

৩৫।-_ভাইনয্ গ্যালেসাই। 

ক্রিয়া ও মাত্র! ।__ইহার পরিমাণ বিশেষ পান করিলে ক্রিয়া 
ও গুণের ন্যুনাতিরেক হয় ; অল্লমাত্রা সেবনে শরীরের উষ্ণতা 
সম্পাদন পূর্ববক হৃতপিগু, নাড়ী সমূহ, মজ্জা, মন্তিক্ষ এবং আসায় 

সমূহের ক্রিয়াধিক্য হয়) যথা-_-ধমনীর ভ্রুতগতি, মুখ-মগুলের 
আরক্ততা, মনের স্ফনর্তি, আন্তরিক ছুর্ভাবনানস্তর আনন্দোদ্রেক 

এবং বহুবিষয় ঘটিত ভাব সকল মনে উদ্দিত হইয়া বিবিধ রচনায় 

মতি ও প্রণয়েচ্ছ! ইত্যাদি হইয়! থাকে ॥ 

ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মত্ততা, ভ্ভানের হ্রাস, 
কর্ণেন্দ্িয় ইত্যাদি অবশ হইয়া থাকে। 

ততোহধিক অর্থা অতিশয় অধিক মাত্রায় ইহ! পান কী 
প্রাণবিয়োগ হইয়। থাকে । ইহা। অপেক্ষা আর কি দুরবস্থা হইবে ? 



নিদানে হারার গুণ বর্ণনা । ৫৫ 

নিয়ত অধিক দিন অধিক মাত্রায় স্বরাপান রিলে শরীরে 
নানা রোগোৎপন্ন হইয়া সত্বর মৃত্যু মুখে পতিত সম্ভব । 

জ্বরবিকার ও ওলাউঠা রোগের শেষাবস্থয় অর্থাৎ দুর্ববলা- 

বস্থায় এবং শুতলাবস্থায় ফ্যামোনিয়া, সল্ফিউরিক্ ইথার এবং 
ক্যাম্ষর মিকৃশ্চার সহ স্থরা ব্যবহৃত হইলে ছুর্বলাবস্থা ও শীতলা- 

বস্থা (কোল্ড অবস্থা ) হইতে সত্বর আরোগ্য হইতে পারে । উষ্ণ- 

করণ জন্য মাত্রা ১ ড্যাম হইন্ডে ৪ ড্যাম পর্য্যস্ত | 

শরীরের আহত অংশে, বেদনা স্থলে, পক্ষাঘাত রোগের অব- 

শাঙ্গে ইহা মর্দনে বিশেষ উপকার দর্শে। 

নিদানোক্ত মগের বিষয়। 

রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ, সুন্মন, আশু ক্রিয়াদায়ক, ব্যবায়ী, বিকাশী, 
বিষদ, লঘু, অপাকী; এই দশটা গুণ তৈলাদি পদার্থে থাকিলেও 
বিষাক্ত দ্রব্যে ও মগ্যে এই দশটা গুণ অতিরিক্ত পরিমাণে দেদীপ্য- 
মান রহিয়াছে । একারণ বিষ ভোজনে ও মগ্পানে মুচ্ছা উপস্থিত 
হয়। সুরা নিয়মিত রূপে সেবন না হইলে মদাত্যয়াদি রোৌগোৎ- 

পন্ন হইয়! থাকে। 

নিদানে সুরার গুণবর্ণনা | 

 প্রীণিগণ পক্ষে অল্পপানাদি যেরূপ হিতকর, স্থরাও সেইরূপ 

হিতকর, কিন্তু অনিয়মিত সেবন হইলে নানা রোগোতুপত্তি হইতে 

পারে; বিধি-পূর্ববক সেবিত হইলে অস্ত গুণ সম্পন্ন হয়। সময় 

তেন্নে বিষও অমৃত সদৃশ গুণকর হইয়া জীবন রক্ষা ও দেহের পুষ্টি 

সাধন করে; অনিয়মিত কালে অন্ন ভোজন ও ছুগ্ধ পান হইলেও 
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প্রাণ ক্ষয় সম্তািত রোগোতপত্তি হইতে পারে; যথাকালে ব! 
খতুভেদে এবং যৌবন কালাদি ভেদে শৈত্যগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য বা 

ংসাদ্দির সহিত পরিমিত স্থুরা পান করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি, 

শরীরে কোমলতা, তেজঃ, বিক্রম বা সাহস ও আহলাদ ইত্যাদি দিন 
দিন পরিবদ্ধিত হইতে থাকে । 

প্রথম-"-মগ্ধমানে স্মৃতি, বুদ্ধি, সন্তোষ, ক্ষুধা, নিদ্রা ও রতি- 

শক্তি বৃদ্ধি, অধ্যয়ন এবং সঙ্গীতশর্তি' পরিবন্ধিত হয়। 

দ্বিতীয়-_মদ্ভপানে বুদ্ধি, স্মৃতি, বাক্শক্তির অল্পতা, উন্মত্তের 
ম্যায় গহিত কার্য্যে প্রবৃত্তি,এই সকল চিহু লক্ষিত হয়। 

ভৃতীয়-_মগ্ভপানে হিতাহিত জ্ঞান শুন্য, অগম্য-্ত্রীগমন, 
অভক্ষ্য ভোজন, গুপ্তভাব প্রকাশ করণ, গুরু-ব্ক্তির অপমান- 
করণ, শরীর রক্ষণে অসমর্থ ; এই সমস্ত চিহু প্রকাশিত হয়। 

চতুর্থ__মগ্যপানে মগ্পায়ী ব্যক্তি অজ্ঞান ও মৃত ব্যক্তির 
ম্যায় ধরাশায়ী হইয়। কালাতিপাত করে; অতএব আমুর্বেবেদজ্ঞ 
মহাত্মারা এই তৃতীয় চতুর্থ মন্ভপানকে অহিতকর জ্ঞান করিয়া, এই 
অনিষ্উজনক মদ্যপান নিষেধ করিয়াছেন ; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 
মনুষ্য মাত্রের-ই শরীর সর্বব-প্রধান, অতএব দেহকে সর্ববতো-ভাবে 
রক্ষা করা ধীমানের অতীব কর্তব্য, সামান্ত মগ্যপান দ্বারা দেহরৃত্ব 
নষ্ট কর! কদাপি যুক্তি-যুক্ত নহে । 

অবিধি পুর্ববক মগ্তপানের ফল। 
পূর্বেরবাক্ত শিগ্ধদ্রব্য বা মাংসাদির সহিত স্থুরাপাঁন না করিয়ঃ 

যদি প্রতিদিন একনাত্র স্ুরাপান করে, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর পীভাদি 
উপস্থিত হইয়। অচিরাঁৎ দেহ ধ্বংসীভূত হইতে থাকে । 



্যান্টুনাইন্। ৫৭ 

৩৬।--ভাইনম্ রুব্রম্ বা পোর্ট ওয়াইন । 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_ইহা উষ্ণকারক, বলকর, ধারক ; জ্বর 
ও ওলাউঠা রোগের দুর্ববলাবস্থায় সাগু, ছুগ্গসা্ড, মত্ন্ত বা 

সের যুষ সহ ইহা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বলবহী 
ক্রিয়। দর্শাইয় উপকারক হয়। বহছুকল-ব্যাপক-স্থায়ী রোগ 

হুইতে মুক্তি লাভের পর, ইহা সেবন করিলে নিত্য নিত্য বল 

সঞ্চয় হইতে থাকে । মাত্রা ৪ ড্যাম হইতে ১ ওন্স পর্য্যন্ত। 

৩৭।-__মীক্ষ বা মবগনাভি। 

ক্রিয়া ও মাত্র! |_-উঞ্ণচকারক, আক্ষেপ নিবারক, রজৌ- 

নিঃসারক, অধিক মাত্রায় মদকগ্চণ করে, ইহ] সেবনে হৃতপিগু, 

মস্তি, নাড়ী এবং নায় সমূহের ক্রিয়া বলবতী হয়; এজন্য 
রক্তাধিক্যাবস্থায় ও শিরঃপীড়া থাকিলে বাবার নিষেধ। জ্বর 

বিকার এবং ওলাউঠা রোগের দুর্বল অবস্থায় হস্ত পদাঁদির ও 

অঙ্গুলির আকমণ এবং ধমনীর মৃছ্গতি হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

মাত্রা-২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্যান্ত। ইহার মারককে টিথ্াার 
মান্ষ কহে। আরকের মাত্র। ১ ড্যাম হইতে ২ ড্যাম পধ্যন্ত। 

* ৩৮।-স্যাণ্ট ন নাইন্ | 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_ ইহা ক্রিমি-না'শক ; মীরা ২ খ্রেণ হইতে 
৬ গ্রেণ পধ্যন্ত। অধিক মাত্রায় সেবন হইলে, প্রজাবকটু ও হরিদ্রা- 
পর্ণ, জগণ্ডকে হরিত্র1-বর্ণ দর্শন ইত্যাদি চিহ্ন হইয়া থাকে। অত্য- 

ধিক মাত্রায় সেবিত হইলে মাত টল টল করা, বমন, আক্ষেপ, 
কামল ইত্যাদি রোগগ্রন্ত হইয়! মৃত্যুও সম্ভব। এই জন্য ইহা 
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সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। এই ওঁষধ সেবনের ৪1 ৫ ঘণ্টা 
পরে বিরেচক ওঁষধ ব্যবহার করিতে হয়। 

৮৩৯ ।__ক্যান্থ-রাইডিফৃ। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।__ইহা গাত্র সংলগ্নে ফোস্কা হয়, সেবনে 
প্রত্রাব-কারক, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে তলপেটে বেদনা 

এবং শোণিত প্রআ্রাৰ হইয়া থাকে । জ্বরাদি রোগে মস্তকের রক্ত 

স্থান নিবারণ জন্য ঘাড়ে কিন্বা মস্তকে প্রদান করিলে ফোস্কা 

হইয়া রক্ত সংস্থান নিবারণ হয়। শরীরের আভ্যন্তরিক প্রদাহে 

অর্থা নিমোনিয়া, প্লরিসি ( বক্ষঃস্থলীয় ফুস্-কুস্ যন্ত্রের আচ্ছাদক 
অতি সুন্সনত্বকের অর্থাৎ পার্দার, রক্ত সংস্থান বা ইন্ফীমেসন্ 

রোগ ), আভ্যন্তরিক স্ফোটক ইত্যাদি রোগে, শরীরের মধ্যে 

এসকল রোগ-নিদদিষট-স্থানের উপরিভাগে বেষ্টার্ড রূপে লাগাইলে 
ফোস্কা হইয়া এ সকল রোগ নিবৃত্তি হয় । 

ইহা হইতে লাইকার লিটি ও ইম্প্রান্্রাম্ ক্যান্থরাইডিস নামে 
যে, ছুই ওষধ প্রস্তত হয়, তাহা কেবল বাহক প্রয়োগ জন্যাই 
প্রস্তুত হইয়! থাকে । লাইকার-লিটি তুলি দ্বারা উদ্দেশ্য স্থানে 
৪। ৫বার (৪1৫ পোঁচ) ক্রমে লাগাইলে ফোস্বা হয়। ইম্- 
প্লীন্বাম্ ক্যান্থুরাইডিস্ কাগজে বা বন্্রখণ্ডে লাগাইয়া পটি করিয়া 
উদ্দেশ স্থানে লাগাইলে ফোস্ক। হইয়া খাকে। 

আর ইহা হইতে টিঞ্চার ক্যান্থ-রণইডিস্ নামক ষে, আরক 
উষধ প্রস্কত হইয়! থাকে, তাভা আত্যন্তরিকে প্রয়োগ হয় ; অতএব 
মুত্রাশয় অবশ তইলে, উদরী বা শোণরোগ উপস্ডিত হইলে 
সেবনীয় গ্ুধ সহ ভাহা সহহ প/বহার হয় । মাত্র! ৫ বিন্দু হইতে 
১০ বিন্দু পরাল্ক । 
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৪০ ।-_রেকৃট্রীফাইড্ স্পিরিট বা শোধিত শুরা । 

প্রস্তুত করণ ও ক্রিয়। | ইহা, রম ইত্যাদি স্থুরাকে কার্বব- 
নেট অফ পটাশ কিম্বা চুণ সংযোগে বারম্বার চেঁপয়াইলে প্রস্কত হয় । 

এই রেক্ট্রীফাইড্ স্পিরিট নির্মল, বর্ণরঠ্তি, আস্বাদনে তীক্ষু 
এবং রসনায় সংলগ্ন মাত্র দগ্ধবোধ হয়। জল ৩ ওন্দ, রেকৃট্রী- 

ফাইভ. স্পিরিট ৫ ওন্স একত্র মিশ্রিত করিলে গ্রুব্ স্পিরিট 

কহে। প্রদাহ ও বেদনাদি “সংযুক্ত স্থানে জল সংযোগে ইহার 
পটি প্রদত্ত হইলে উপকার হয়। 

৪১।__মিউরেটিকৃ এসিড্ বা লবণ-দ্রাবক | 

ক্রিয়া |-_-ইহা অতি তীক্ষ, দাহক, গন্ধকদ্রাবক দ্বারা বিষাক্ত 

হইলে যে সকল ভয়ানক চিহ্ন লক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা বিষাক্ত 

হইলেও সেই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ডাইলিউটেড মিউ- 

রেটিক্ ফ্যাসিড প্রস্তত করিতে হইলে মিউরেটিক্ যাসিড, ১ উন্স, 
জল ২॥০ ওন্ন এই উভয় মিশ্রিত করিলে ডাইলিউটেড মিউরেটিক্ 

য্যাসিভ্ প্রস্তত হয়; ইহার মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু 

পর্যযন্ত। প্লীহা যকৃণ্ ইত্যাদি স্থলে ব্যবহৃত হয়। কেবল মিউ- 

রেটিক্য়্যাসিড্ উদরস্থ করিলে দগ্ধ ও প্রদাহ ইত্যাদি যন্ত্রণা উপস্থিত 
হইয়। প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে । 

৪২।-_নাইটি.কৃ য্যাসিড্ বা যবক্ষার দ্রাবক | 

, ইহার ক্রিয়াও পূর্ব র্যাসিডের ন্যায় ও ুন্ন ১।০ ড্যাম জলে, 

ই্ংনাইট্ক যযাসিড ১ ওন্স যোগ করিলে ভাইলিউটেড, নাইটুক্ 
য়্যাসিড. হয় । 
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&ং নাইট্ক্.য়্যাসিড্ বিষাক্তক্ষতে ( গর্ষ্দির ঘায়ে সর্পাঘাতক্ষতে 

কুকুর ও শৃগাল ইত্যাদি দং ২শনে ) অ চুলি ও অর্শের বলিতে তুলি 

দ্বারা প্রদত্ত হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে । গাত্রে সংলগ্ন সময়ে 

ক্ষত ভিন্ন অন্যান্য স্থানে সংলগ্ন হইলে বৃথা দগ্গযন্ত্রণা উপস্থিত করে। 

৪৩।-__য্যাঁসিড্ নাইট্ো মিউরেটিক ডিল । 

ক্রিয়া ও মাত্রা |-_নাইটক ফ্কাসিড ৬ ড্যাম, মিউরেটিক 
ম্যাসিড ১ ওন্ন, জল ৬ না ২ ড্যাম, এই সকল একত্র মিশ্রিত 

করিলে ডাইলিউটেড নাইট্রো মিউরেটিক র্যাসিড কহে। মাত্র! 

৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্যান্ত। ইহ! দ্বারা প্লাহা ও যকৃৎ সঙ্কোচ 

এবং পিস্তনাশ হইয়। থাকে । 

8৪ ।-_য্যাসিটিক্ য্যাসিড বা সির্কাদ্রাবক | 

ক্রিয়া ।-- ইহা শৈত্যক, সিগ্ষকীরক, মালিসে দ্র ; ইহা! 
জ্ররোগে সৈভাকরণ জন্য বাবার হইতে পারে। লাইকার 
য্যামোনিয়া র্যাসিটেটিস প্রন্তত করিতে হইলে কার্দনেট অফ 
য্যামোনিয়ার সহিত মাশ্রত বরিছে ভয়, ইভার প্রস্থত প্রণালী 
২২ নম্বর ওঁধধে দৃগি করিলে নিশেষ জানিতে পারিবেন । 

8৫ |-_টিঞ্চার ওপিয়াই অর্থাৎ অ্ফিমেদ অরিষ্ট | 

ক্রিয়া ও মাত্র (ইহা ধারক, সঙ্গোচক, মাদক, নিদ্রাকর, 
বেদনা নিবারক 3 ওলাউঠা, রন্তু গামাশয় অভিসার প্রভৃতি নানা, 
রোগে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে । বানা নিবারণার্থে অন্তান্থা 
বহুবিধ রোগে .বাবহৃত হইতে পারে; ইহার ১৪॥* বিন্দুতে 
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১ শ্রেণ আফিম আছে। এই টিঞ্চার ওপিয়াই ওষপ্নের মাত্র! ৫ বিন্দু 

হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত । 

৪৬।--টিঞ্চার কার্ডমম্ কম্পাউণ্ড অর্থাৎ 'এলাইচের অরিউট। 

ক্রিয়া ও মাত্র |-_ইহ! পাঁচক ও আগ্নের় এবং সদগন্ধ 
করণার্থে অনেক প্রকার ওষধ মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে । মাত্রা 

৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্যাম পধ্যন্ত। | 

৪৭।-__ফেরিসল্ক বা সল্্ফেট অফ আয়রণ ব! হিরাকস। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-__ইহা! শোণিত বর্ধক, বলকারক, রজো- 

নিঃসারক, ধাতু পরিবর্তক; গ্লীহা ও পুরাতন জ্বরে সর্বদাই ব্যবহার 
হইয়া থাকে। মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্যন্ত । 

৪৮।-__কার্বনেট অফ আয়রন্। 

ক্রিয়া ও মাত্র |-_ইহা! ফেরিসলফের মত বলকর, শোণিত 

বর্ধক, রজো-নিঃসারক, ধাতু পরিবর্তক, সেইরূপ শ্লীহা পুরাণ 
জ্বরেও ব্যবহৃত হয় । মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। 

৪৯।__টিঞ্চার আয়ডিন্। 

ক্রিয়া ও মাত্র! ।-_বেদনা নিবারক অত্ত $ব তুলি দ্বার! বেদনা 
স্থানে মালিস করিলে ক্রমে ক্রমে উপশম হয়। অর্ধ ছটাক জল 

সহ ইহার ৫1 ৬ ফোঁটা যোগ করিয়া নিত্য এই পরিমাণে ছুইবার 

সেবন করিলে বাতে ধরা আরোগ্য হয় সন্দেহ নাই। 

৫০ |-_লাইকার পটাসী। 

ক্রিয়া ও মাত্রা 1-_ইহ। জলবৎ তরল পদার্থ বিশেষ, মুত্র- 
শী 



তই চিকিৎসারত্ব। 

কারক, অল্ননাশক, পিত্ত-নিঃসারক, ক্ষারপদার্থ; ক্যাষ্টর্ অয়েল 

অহ ইহা মিশ্রিত পূর্ববক সমান পরিমাণে জলযোগ করিয়া নাড়িলে 

ক্যাষ্টর্ অয়েল মিক্তিত হইয়া! সেবনে স্থবিধা হয়। মাত্রা ১৫ বিন্দু 
হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যস্ত। লাইকার পটাসীর পরিবর্তে সোডার 
সহিত ক্যাষ্টর্ অয়েল মিশ্রিত হইলে প্রায় তুল্য ফল হইয়া থকে। 

৫১:।__টিঞ্চার হায়সায়েমাস্ বা হেন্বেন। 

ক্রিয়৷ ও মাত্রা ।-- ইহা বেদনা নিবারক, টান বা আক্ষেপ 
নিবারক, শ্রেক্-নিঃসারক, মাদক ও নিদ্রাকর ;_যেস্থানে আফিম্ 

প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠবদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে, সেইস্থানে বেদনা 
নিবারণ ও নিদ্রা করণ জন্য টিধাার ওপিয়াই পরিবর্তে এই টিঞ্চার 
হেন্বেন অর্থা€ হায়সায়েমাস ব্যবহার হইয়া থাকে, অন্যান্য স্থলে 

আবশ্যক মতে সতত প্রয়োগ হয়। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ১ ড্যাম 

পর্যযন্ত। সামান্য কাস উপস্থিত হইলেও ইহা! দ্বারা উপকার লাভ 
হইয়া থাকে । 

৫২।__ য্যাসাফেটিডা বা হিঙ্থু 

ক্রিয়া ও মরু ইহা আক্ষেপ নিবারক, আগ্নেয়, বায়ু- 
নাশক, বায়ুনিঃসা্ * মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পব্যন্ত। 

৫৩।-__টিঞ্ার কাইনো । 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।--ধারক, রক্তরোধক, উদরাময় ও রক্তা- 
মাশায় রোগে ব্যবহার্য । মাত্র! ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্যাম পর্যাস্ত। 
ইহা৷ ওলাউঠা৷ রোগেও কেহ কেহ ব্যবহার করেন । 



টিঞ্চার বেলেডোনা । ৬৩ 

৫৪ ।-_টিঞ্চার ক্যাটাকিউ বা! খদিরের "মরি । 

ক্রিয়া! ও মাত্রা ।__ইহার ক্রিয়া, মাত্রা ও ব্যবহারের স্থল 
উপরি উক্ত টিঞ্চার কাইনোর মত ; অতএব ৫৩ নম্বর ওষধের 

ক্রিয়াদি দেখ ॥ 

৫৫।__টিঞ্চার ব্রাইওনিয়া । 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-__ইচা হোমিওপ্যাথিক ওষধ কিন্ত্ত য্যালো- 

প্যাথিক মতে সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে, ক্রিয়া অতি চমশু- 

কার; যথা মৃদু-জ্বরস্ব, শ্লেক্ষ-নিবারক, কাসনিবারক, সামান্য 

জ্বর বা কাস স্থলে প্রয়োগ করিলে আশু ফল-লাভ হয়। মাত্র 

১ ফৌট। হইতে ৮ ফৌটা পর্য্যন্ত । অতি শিশুর পক্ষে & ফোটা , 

৫৬।-_টিঞ্ণার বেলেডোন।। 

বাতাদি রোগের বেদনা, স্তনদুগ্ধ নাশ ও প্রদাহ নিবারণ জন্য, 
ম্লিসারিন্ সহ এক্ট্রাক্ট বেলেডোন! কিম্বা বেলোডানা প্ল্যাষ্টার 
বাহ-প্রয়োগ হইলে উপকার দর্শে। পুষ্টব্রণ, ফোড়া! ইত্যাদি রোগের 

প্রথমাবস্থায় ইহার প্রলেপ বারম্বার প্রদান হইলে পুয়াদি না 
হইয়। আরোগ্য হয় (বসিয়া যায় )। ললাট ও করপল্লবের ঘশ্ম 

মিবারণজন্ লিনিমেন্ট বেলেডোনা মালিস করিলে আরোগ্য হয়। 
আভ্যন্তরিক প্রয়োগ যথ। ;__-মলবদ্ধ স্থলে, লালাক্ষরণস্থলে, 

শিশুগণের বিছানায় মোতারোগে, বিকার ইত্যাদি রোগের ভয়ানক 

| ঘর্্ম-নিবারণে, শ্বাস কাসে, উদরের ভ্রয়ানক বেদনায়, বহুমুত্ররোগে 

টিথ্শার বেলেডোনা, এক্ষ্রা্ট বেলেডোনা, সাকাস্ বেলেডোনা 
ইহার অন্যতম ব্যবহার হইয়া থাকে । 



৬৪ চিকিৎসারত্ব। 

ক্রিয়া ও স্বাত্র' ।--টিথার বেলেডোন! ৫ বিন্দু হইতে ৩০ 

বিন্দু পর্য্যন্ত। এক্ট্রাক্ট বেলেডোনা + গ্রেণ। সাকাস্বেলেডোনা 
৫ বিন্দু হইতে ১৫ বিন্দু পধ্যন্ত। 

৫৭ |__ফেরিসাইটেট অফ কুইনাইন্! 

ক্রিয়া ও মাত্রা।__ইহা মৃদুদ্বরঘ্র, বলকারক, বিকার ও 
জ্বরাদি রোগের পর দুর্ববলাবস্থায় সেব্য । মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে 

১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত । 

৫৮1-_টিঞ্চার জেনসিয়ান্। 

ক্রিয়! ও মাত্রা ।-_ ইহা জ্বরত্, বলকারক, পিস্তনাশক, স্ব 
'বিরেচক, অতিশয় আগ্নেয়; মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্যাম পর্য্যন্ত। 

৫৯ ।_-ক্লোরোডাইন। ্ 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-__ ইহা ওলাঁউঠা রোগে অত্যন্ত উপকারি 
এবং আশুফলদায়ক ; ইহ] দ্বারা ভেদ, বমন, হিক! প্রভৃতির সত্বর 

বিশেষ উপশম হয়। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পধ্যন্ত। 
এতস্ডিন্ন গ্রহণী, উদরাময়, আমাশয়, রক্তামাশয়, বক্ষ: ও কক্ষ 

বেদনা, পেট-কাম্ডানি কিক বা শুল-বেদনা, ধন্ুক্ঙ্কার, গুলা 

স্ত্রীলোকের বাধক, বমনরোগ, দন্তরোগ, দন্তশুল, কর্ণশূল, কফ, 

কাস, শ্বাসকাস, যন্সনাকাস, বুক্ ঘড় ঘড়ান, নিশিধর্ন্ম, নিদ্রানাশ, 

বাতবেদনা, বাতশিরা, কম্প ইত্যাদি রোগে অত্যন্ত কলদায়ক। 

৬০।--আর্গট্। 

ক্রিয়া! ও মাত্রা ।--আর্গট্ নামক এক প্রকার শুঠীফল 



লাইক।র আর্সেনিক্যালিজ ব! সেঁকোর আরক । ৬৫ 

আছে; তাহার দানচুর্ণকে পলভ্ আর্গটু কহে।' মাত্রা ২০ 

গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ। এই দানা দ্বারা যে আরক প্রস্তৃত হয়, 

তাহার নাম টিঞ্চার অক আর্গটু কহে। ইহ্ধদের ক্রিয়া থা ৮ 

জরাযুর উত্তেজক অর্থাৎ জরায়ুর বেদন! ব1 পীড়াদায়ক ; গর্ভবতী 
সত্রীলোকগণের প্রসবকালে বেদনা পরিবন্ধিত করণার্থে এই ওধধ 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা প্রসব বেদন! বৃূলবতী হইলে 
সত্বর প্রপব হইবার সম্ভব, এবং জরায়ু হইতে রক্তআব নিবারক। 

মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্ধান্ত | আর উহা হইতে এক্ষ্াক্ট 
আর্গট্-লিকুইড প্রস্তুত হইয়া স-চরাচর এইটি-ই ব্যবহার হইয়া 

থাকে । মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্ধযন্ত। আবশ্যক মতে 

১ ড্যাম পর্যন্তও বাবহৃত হর । ৪ 
বি 

৬১।-_লাইকাঁর আর্সেনি-ক্যালিজ ব। সেঁকোর আরক । 

ভ্রিয়। ও মাত্রা |-__ইহা টনিক অর্থ। বলকর, ভ্বরদ্র, আগ্নেয় 

ইত্যাদি ; জ্বরে, সন্গিস্থানীয়-বাত-বেদনায়, চন্মরোগে, জ্বরাদি 
পুরাণরোগে এবং জ্বরাদি জন্য দৌববল্যাবস্থায় প্রয়োগ হয় । 

জ্বরত্যাগ জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে ম্বরবিরাম কালে-ই 

র্যুবহাধ্য ৷ পুরাতন জ্বরাদিরোগ জন্য ভুর্ববলাবস্থায় প্রয়োগ করিতে 

ইইলে ভোজনান্তে সেবনীয় অর্থাৎ ভুক্ত বপ্তর জীর্ণাবস্থায় 

সেবনার্, এই নিয়মিত সময়ে ব্যবহৃত হইলে ক্রমে রোগের সাম্য 

হইয়া সবল 'হয়। 

, যকৃৎ ও প্লীহ! ঘটিত জরে, পালী হরে, প্রদর সহ জ্বরবিরাম 

কালে, সামান্য কনে, ঝহ দা্ঘন্কারিত্বে ও সর্পাঘাতে ইহা প্রয়োগ 

ই 



৬৬ চিকিৎসারত্ব। 

হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা ধাতু পরিবর্তক, শোণিত পরি- 

ক্কারক, কুইনাইন সদৃশ গুণকর অতএব আশু ভরত । 

ইহা অধিক মাত্রায় কিম্বা উপঘূণপরি প্রয়োগ হইলে বিষাক্ত 

হয় এবং তজ্জন্য প্রাণত্যাগ হইতে.পারে। মাত্রা ২ বিন্দু হইতে 

৮ বিন্দু পধ্যস্ত। 

* ৬২ 1-__ডন্-ভান্ন-সোল্উসন । 

ক্রিয়া ও মাত্রা |-_ইহ! পার! হইতে প্রস্তত ও চন্মরোগে 

ত হুইয়া থাকে, বিশেষতঃ পারা বা গশ্মিজন্য গাত্রাদিতে 

ত প্রকাশ হইলে সালস! সহ প্রয়োগে অতি সহ্বর ছুশ্চিহাদি 

বিলুপ্ত হয়। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পরযান্ত। 

৬৩1. লাইক্কার হাইডা-র্জিরাই পার্-ক্লৌরাইড্। 

প্রস্তত প্রণালী ।--পার ক্লোরাইড অফ মার্কারি বা রস- 
কর্পুর ১০ গ্রেণ, ক্লোরাইড্ আহু র্যামোনিরা বা নিষাদল ১০ গ্রেণ, 

পরিস্রুত জল ২ গুন্ন, এই সণস্তকে একত্র মিশ্রিত করণানস্তর 

বুটাংপেপারে কা হইলে-ই প্রস্কশ কার্য সম্পূর্ণ হইল। মাত্রা 

৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্যাম পধ্যন্ত। 

ক্রিয়া ।_ ইহা! প্রয়োগে পুরাণ চন্মরোগ আরোগ্য হইয়া 
থাকে। বিশেষতঃ পারা ব| গর্মির ক্ষতাদি গাত্রে প্রকাশিত 
হইলে সালস' সহ প্রয়োগে অতভ্যল্ল দিবস মধ্যে ক্ষতাদি 

আরোগ্য হয়। | 

৬৪।-_পটাস আইয়ো-ডাইড। 

ক্রিয়। ও মাত্রা ।-__ইহা সালসা সহ প্রয়োগ করিলে বাতে 



- নক্পভমিক। ব1 কুচিলা । ৬৭ 

ধরা সম্বন্ধীয় সম্যক ছুশ্চিহ নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে। 

ধাতু পরিবর্তনের, শোণিত পরিক্ষারের এবং পারা বা গন্দি 
সম্বন্ধীয় অন্তরভুত দোষসংশোধনের একমাত্র এইটি-ই মহৌষধ 
বলিলে অতযুক্তি হয় না। ইহা ব্যবহারে সদ্দিরোগ উপস্থিত হয়, 

তদ্দারা দেহস্থ ক্রেদাদি নির্গত হইয়া রোগীর দেহ বিশুদ্ধ হইতে 

থাকে । মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পব্যন্ত |, ইহ ব্যবহার 

করিতে করিতে টাক্র। জ্বালা, চক্ষুর ভিতর বেদনা ও সঙ্গি উপস্থিত 

হইলে সেবন বন্দ করিবে। এই সকল লক্ষণ পিবুন্তি হইলে পুনর্ণবার 

ইহা সেবন আরন্ত হইবে। 

৬৫।-_-নঝ্মভমিক! বা কুচিল।। 

ইহার সারাংশকে স্বীকৃনিয়া কছে। ইহা বলকর, আগ্নেয়, 

মু বিরেচক ও কাঁমোদ্দাপক হয়। আর ইহা! আক্ষেপ কারক 

এজন্য পক্ষাঘাত রোগে ব্যবহাধা, উদর-স্ফীত ও অক্লোদগার রোগে 

ব্যবহার করিলে দ্িশেষ উপকার দর্শে। অধিক মাত্রায় সেবিত 

হইলে বিষক্রিয়া সম্পাদক হইয়া আক্ষেপ আনয়ন করে, অতএব 

সাবধ।নে ব্যবহার করা উচিত। ইহা শিন্নলিখিত নিয়মিতরূপে ও 

মাত্রায় ব্যবহার হইয়া! থাকে । 

* ১1--নকসভমিকাচর্ণের মাজ্রা ২ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ। 

২ এক্ট্রাক্ট নক্পভমিকর মাত্রা ই হইতে ২ গ্রেণ। ৩-টিঞ্চার 

নক্পভমিকার মাত্রা ৫ হইছে ২০ বিন্দু পধান্ত। &--গ্রীকনিয়ার 
মাত্রা ভু হইতে ১২ গ্লেণ পবীান্ত, ইহা ভয়ঙ্কর বিষ, অতএব 

সাবধানে ব্যবহার্য্য। ৫-_লাইকার স্্রীকৃনিয়া ৫ হইতে ১০ বিন্দু 
পযান্ত। 



৬৮ চিকিৎসারতু । 

৬৬।-_পল্ভ্ জেকোবাই ও পল্ভ্-এন্টিমণি। 

ক্রিয়া ও মাত্রা |__এতছুভয় ষধ টাটার য্যামিটিক সদৃশ 
বমনকারক, কিন্ত্ব তদর্পেক্ষা ম্বু। জর এবং বাতাদিরোগে প্রয়োজন- 

মত ক্যালামেল বা অহিফেন সংযোগে ব্যবহার করা যায়। এতস্তিন্ন 

পুরাতন চণ্মরোগে ধাতু পরিবর্তন জন্য প্রয়োগ করিলে উপকার 

হইয়া থাকে । " মাত্রা ৩ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পথ্যন্ত। 

৬৭।-__ভাইনম্ এণ্টিমণি। 

ক্রিয়া ও মাত্রা | _ধামনিক অবসাদক, বিবমিষাজনক 

(বমনোদ্বেগজনক ) কফ-নিঃসারক, মুত্রকারক, অধিক মাত্রায় 

প্র€য়াগ হইলে বমনকারক এবং প্রদ'হিক হইয়া বিধক্রিয়া সম্পাদন 

করে ; প্রদাহিকছরে, অবিরামছুরে, অল্লবিরাম-ডুরে উপকার হইয়! 

থাকে। তরুণ ফুস্-ফুস্-প্রদাহে (নিমোনিয়। রোগের প্রগমে ) 

বিশেষ উপকার দর্শে। ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু মাত্রায় প্রয়ে।গ 

করিলে ঘর্্রকারক এবং শ্রেক্স-নিঃসারক হয় ১২৩০ বিন্দু হইতে 
২ ড্যাম পধ্যন্ত প্রয়োগ করিলে বিবমিষাজনক অর্থাৎ বমনোদ্ধেগ 

হইয়া গাকে 1২ ড্রাম হইতে ৪ ড্যাম পণান্ত প্রয়েগ করিলে 

বমনকারক হয়; বালকগণের বমন করণার্থে ৩০ বিন্দু হইতে ১ 

ড্যাম পরিমাণে প্রযুজ্য। 

৬৮।-__পটাস ত্রোমাইড্ 

ক্রিয়া! ও মাত্রা ।-__বায়নাশক, ধাত গা উন্তেজক, 

ন্নায়ুবর্গের অবসাদক, বিবিধ আক্ষেপরোগে সতত প্রয়োগ হইয়া 
বিশেষফল প্রদর্শন করাইয়। থাকে । অপন্মার (নুগী ) ও আক্ষেপ- 



মাফটর্ড ৬৪ 

সংযুক্ত বায়-রোগ-মাত্র ( হিষ্িরিয়!) প্রভৃতি রোগে আক্ষেপ 
নিবারণ করিয়া বিশেষ উপকার করে । জ্বরবিকারে মস্তিক্ষ মধ্যে 

রক্তাধিক্য হইয়! প্রলাপাদি উপস্থিত হইলে ইহা! দ্বারা বিশেষ উপ- 

কার লাভ হয় |! মাত্র! ৫ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্যান্ত। 

৬৯।-_-লাইকার মর্ষিয়। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_ইহ্টার ক্রিয়া অহিফেনের তায় উত্তেজক, 

স্বেদজনক ; কিন্তু ধারক নহে। ইহা প্রয়োগ করিলে বেদনা ও 

আক্ষেপাদি নিবারণ হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রার আবির্ভাব হয়। মাত্রা 

১০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্যন্ত । 

৭০ |__-এক্ট্রা্ট কোনিয়াই | 

ক্রিয়া ও মাত্রা |--ইহ 'স্থানিক উত্তেজক, পশ্চাৎড স্পর্শ- 
হারক, শরীরাভ্যন্তরে সেবিত হইলে অবসাদক, বেদনা! নিবারক, 

অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া সম্পাদক ।-_ক্যান্সার ( ক্ষতবিশেষে ) 

ক্রফিউলা*-রোগে (গণ্ডমালাদি বিশেষে ) আভ্যন্তরিক ও স্থানিক 

ব্যবহার হয় ; হুপিং কফে প্রয়োগে উপকার দর্শে, মৃগী ও আক্ষেপ- 

যুক্ত রোগে উপকারি । মাত্রা ২ হইতে ৬ গ্রেণ। 

ৃ ৭১।-__-একট্রাক্ট জেন্সিয়ান্। 

' ক্রিয়া ও মাত্রা |__ইহ! বিশুদ্ধ তিক্তাস্বাদন, বলকারক ও 

আগ্নের; অতএব অজীর্ণ রোগে ও অপরাপর রোগাস্তের পর 

দৌর্ববল্যাবস্থায় প্রযুজ্য। মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেণ পর্যন্ত । 

৮ ৭২।__মাইর্ড। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_অল্প মাত্রায় উত্তেজক, আগ্নেয়, অধিক 



পশও চিকিতসারত্র ] 

মাত্রায় প্রয়োগ 'করিলে বমনকারক।-_বাহ প্রয়োগে উগ্রতাসাধক, 

অধিকক্ষণ রাখিলে ফোস্ব। বু আরক্তিম হয় ;--অপরম্থ ভ্বরবিকার 

ওলাউঠ৷ ইত্যাদি রৌগের অবসন্নাবস্থায় উন্হেজনার্ঘে ইহার পুলটিস 

প্রয়োগ করা যায়; বমনার্থে ঈষদুর্ঃ জলের সহিত ৪ ডাম ব্যব- 
হার্য্য ।-_দুর্ভয় হিক। নিবারণার্থে ইহার ৩০ গ্রেণ লইয়া ২ ওম 

গরম জলে গুলিয়া, সেই জল ২।১ চাম্চে হিন্করোগীর ম: 

দিয় পান করান মাত্র ভয়ঙ্কর হিক্কাঁ হইলেও তৎক্ষণাৎ নিবৃ্ডি 
হইয়। থাকে । 

৭৩।-_কার্ববলিক্ য্যাসিড্। 
ক্রিয়া ও মাত্রা ।__ইহা উত্তেজক, বাধুনাশক, পচন 

নিবারক, দুর্গন্ব-হটরক, স্থানিক উগ্রতা-সাপক এবং প্রদাহকর ; 

পাকাশয়ের উগ্রতাবশতঃ যে বমন হয়, সেই বমন নিবারণার্থে 

আভ্যন্তরিক ব্যবহার হইতে পারে। মাত্র! ১ হইতে ৩ গ্রেণ 

পর্যন্ত । ইহ] ঈষদুঞ্চ জলের সহিত বিশেষরূপে মিলিত করিয়া 

সেবন করান বিধি । 

৭৪1__টিঞ্চার ভ্রিল্। 

ক্রিয়া 19 মাত্রা ।__ ইহা প্রবল সঙ্কোচক, রক্তরোধক, দাহক, 

এতন্তিন্ন রক্তজনক ও বলকর, শোণিতত্রাবে স্থানিক প্রয়োগ হইলে 

বিশেষ উপকার দর্শে। মাত্রা ১০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্যন্ত । 

৭৫।__শ্বেতচন্দন তৈল বা অয়েল স্তাণ্ট্যাল ফেভা ॥ 
ক্রিয়া ও মাত্র! ।_ ইহা ঈবৎ উন্ভেজক, রক্তসধশলক, যন্ত্রের 

অবসাদক, জ্বর ও বমনাদি রোগে ইহার কান্ঠ ঘর্ষণ করিয়া জলাট 
প্রদেশে প্রলেপ প্রদস্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রমেহরোগে 



ম্যাটিকো ইঞ্জাকসন। ৭১ 

প্রয়োগ করিলে বিশেষ হিতকর হইয়া! প্রমেহনাশ' হইয়া থাকে । 
মাত্র! ১৫ হইতে ৪০ বিন্দু পর্যযন্ত। , 

৭৬।--অয়েল কোপেবা। 

ক্রিয়া ও, মাত্র! |-_-ইহা উত্তেজক, কিন্তু এই উত্তেজকতা 

ূত্রযন্ত্রে ও জননেক্ড্রিয়ের শ্লৈচ্মিক বিল্লিতে বিশেষরূপে প্রকাশিত 
হয়; অতএব প্রমেহ রোগে ইহা! সতত ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 

মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত । 

৭৭।-_-অয়েল কিউবেবৃস্ বা কাবাব চিনির তৈল। 
ক্রিয়া ও মাত্রা |- ইহা আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক, 

কফ-নিঃসারক, আশু প্রমেহনাশক, অতএব প্রমেহ রোগে-ই 

সতত প্রয়োগ হইয়া থাকে । মাত্রা ৫ হইতে ২০ বিন্দু পথ্যন্ত। 

৭৮।__লাইকার স্যাণ্টেল্ ফেঁভা-কাম্ বকু এট্ কিউবেবা। 
ক্রিয়া ও মাত্রা ।--ইহা পুরাণ প্রমেহনাশক অদ্বিতীয় মহৌ- 

যধ। মাত্র! ১৫ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পধ্যন্ত। দ্রিবসে তিনবার 

২ ছটাক জলসহ সেব্য। 

৭৯।-_ম্যাটিকো ইঞ্জাকসন। 

* ক্রিয়া ও মাত্রা |-_ইহা! কোন স্ববিজ্ঞ চিকিৎসকের আবি- 
ক্কুত পুরাণ প্রমেহনাশক শিশি পূর্ণ জলীয় মহৌষধ । এই ওষধ 
১ ভাগ, জল ২ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র কাচ পিচ্কারির 

দ্বার লিঙ্গনালে দিবসে ২। ৩ বার প্রয়োগ করিলে ৫1৬ দিবস 

মধ্যে জ্বাল! যন্ত্রণাদি সহ ধাতুক্ষয় রোগ নারোগ্য হইয়। থাকে । 

ইহ1 অসংখ্য লোকের পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত ওষধ। 



ণ২ চিকিৎসারত্ব 

৮০ 1- পেনেগা। 

ক্রিয়া ও মাত্রা ।-_-কফ-নিঃসারক, ঘন্মকারক, রজো- 

নিঃসারক, মৃত্রকাররক, ইহা হইতে নিম্নলিখিত ওঁষধ প্রস্তত হয়। 

টিচার সেনেগা, মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ডাাম পিব্যন্ত। 
ইন্ফিউসন্ সেনেগা, মাত্রা ১ হইতে ২ ওন্স। 

ইন্ফিউর্সন্ সেনেগ! প্রস্তুত করিতে হইলে বিলক্ষণ গরম 

জল ১০ গুন্স মধ্যে, কুট্রত ২ ওন্স সেনেগ! রুট নিক্ষেপ করিয়। 
আচ্ছাদন পুর্ববক ১ ঘণ্টা পরে ছাঁকিয়া লইবে। 

৮১।-_টিঞ্চার সিলি। 

ক্রিয়। ও মাত্র! ।__ইহা' শ্রেক্ষ-নিঃসারক, মুত্রকারক, অধিক 
মাত্রায় বমন-কারক ও ভেদক। মাত্রা ১০ হইতে ৩০ বিন্দু পয্যন্ত। 

৮২।__টিঞ্চার একোনাইট । 
ইহার গুণ, ক্রিয়া ও মাত্রা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে । 

অস্মদেশীর আযুবেবিদজ্ঞ-চিকিৎসকগণ, যে বস্ত্রকে অমৃত, বিষ 

কিম্বা! মিঠা বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহাকেই ইংরাজীয় ভাষায় 

একোনাইট্ কহে। ইহাকে দেখিতে মেষশূঙ্গ সদৃশ বলিয়া 

উদ্কলদেশে মেষশূঙ্গ (ম্যাড়াসিডে ) বলিয়া থাকে । বণিক 

দোকানে অমৃত, বিষ (কাটবিষ ) কিন্বা মিঠা! বলিয়া উল্লেখ 
করিলে প্রাপ্তি সম্ভব। ইহা নেপাল প্রভৃতি প্রদেশে যথেষ্ট 
উৎপত্তি হইয়। থাকে । ও 

আধুনিক চিকিৎসক মহোদয়গণ, প্রদাহিক তরুণজ্রে ব্যৰহার 
ভিন্ন অপরাপর রোগে ব্যবহার করেন ন।। 
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টিচার একোনাইটের মাত্রা যথা-_৫ বিন্দু হইতে ১৫ 
বিন্দু পর্য্যন্ত । 

অল্প মাত্রায় সেবন হইলে ওষ্টে, অধয়্ে এবং জিহবায় শুড়, 

শুড় করার,মতন বোধ হয়। জিহবা! মূল ও বায়ুনালির প্রবেশ 
দ্বারে অল্প জ্বাল! অনুভব হয় ; উদরের উদ্ধভাগে গরমবোধ হইতে 

থাকে । | 
অধিক মাত্রায় সেবিত' হইলে উপধু্চক্ত ক্রিয়া ব্যতীত হাত ও 

পা বিন্ ঝিন্ করিয়া অবশ হইতে থাকে, আর মুচ্ছার পুর্বব চিহ্ন 

প্রকাশ পায় এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লঘু ও মধ্যে মধ্যে এ হৃত- 
পিশ্ের ক্রিয়া লোপ হ্য়। সেই সময় হস্ত দেখিলে নাড়ী পাওয়। 

যায় না। কদাপি বা মুত্রাধিক্য হইয়া থাকে, এবং ক্রমে রোগীর 

যন্ত্রণার অনুভব শক্তির হ্রাস হয়। 

অত্যধিক মাত্রায় সেবিত হইলে ভীষণ বিষক্রিয়া প্রকাশ করে 

যথা--হৃ₹পিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত অল্প হর, শ্বাস প্রশ্বাস প্রবল- 

ভাবে চলিতে থাকে, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও স্পর্শশক্তি এক 
বারে লোপ হইয়া যায়, পরিশেষে মুচ্ছা ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ 

হইয়া মৃত্যু উপস্থিত করে । 

বান্িক প্রয়োগ যথা 

শরীরের কোন স্থানে প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ লাগাইলে 

প্রথমে চিন্ন-চিন্ করিয়া অবশ হইয়া যায় । তথায় বেদনা থাকিলে 

হ্রাস হয়; অথবা একবারে আরোগা হইয়া যায় । 

* চক্ষুতে লাগাইলে কিন্বা খাইলে চক্ষুর তারা প্রথমে ছোট 

হইয়া পশ্চাঁ বড় হয়। 
৯০ 
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'আভ্যন্তরিক প্রয়োগ যথা-_ 

নৃতন ও পুরাণ বাঁতরোগে ও ন্সীয়ুশুলে ইহা! আভ্যন্তরিক 
প্রয়োগ হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। হৃব্রোগে ইহা প্রয়োগ 
করিলে বক্ষ:স্থলের কম্প ও ধড়-ফড়াণি ইত্যাদি যান্তনা নিবারণ 
হয়। উদ্ররী এবং অন্যান্য জলদে(ষের পীড়।য় কাতর ব্যক্তিকে 

প্রয়োগ করিলে প্রতাব বৃদ্ধি হইয়া ভুরি উপকার দর্শে। রক্ত- 
স্থান জনিত প্রদাহে এবং আনুসঙ্গিক জ্বরে ইহা বিশেষ 

উপকারী; এই হেতক কিঞ্ জল সহ প্রতি ২ আধ্ ঘণ্টায়, ২ 
কি ১ ফৌটা মাত্রায় এই টিচার একোন।ইট্ (চারি পাঁচ বার) 
সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কেহ কেহ ৩কি ৪ ঘণ্টা 
অন্তর ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কিন্তু উপযুক্ত নিয়মে 
সেবন করান বৈধ। তাহাতে নিশেব উপকার লক্ষ হয়। 

নানাবিধ স্ারুশুলে-_ যথা সা-য়ে-টিক, % আদ্কপালে শিরো 
রোগে ইহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে আ।রোগ্য মূলক ফল 
প্রকাশ হইয়া! থাকে । নূতন বা পুরাণ বাতে ও মাণ্স শুলে বথা-_ 
লন্বে--গো- ইত্যাদি রোগে ইহার আভ্যন্তরিক এবং বাহিক 
প্রয়োগে সহর উপকার হইয়৷ খাকে। 

বিচার । 

১। যে জ্বর-রোগীর হাভ-পা-কামডানি ও গাত্র বেদন। 

%* যে রেগে শিধ। বিশেষের মপো কোমর হইছে আরস্ করিয়া পায়ের পশ)ৎ ভাগ 
নি 

্ দিয়। গোড়ালি পথাস্ত কন্-কনানি ও ঝল্পনানি যাভনা অনুভূত হ্য়। সেই রোগের 
নাম ইংবাজীয় ভাষায় সায়েটিক শ্রির| রোগ বলে । 
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থাকিবে, তাহার ফিবার মিকমশ্চারে অর্থাৎ জ্বরকালীন সেবনীয় 

ধের মধ্যে প্রতিবারে ৫১ নম্বরের ওষধ টিঞার হায়-সায়ে-মাস 
১০ বিন্দু করিয়া যোগ কর! অবশ্য কর্তব্য |, 

২। মিকৃশ্চার ওষধ মধ্যে যে খানে ডিল্ নাইট্রো-মিউ-রেটিক্ 

য্যাসিড ওঁষধ ব্যবস্থা হইবে, তন্মধ্যে টিধার-জিগ্তার যোগ হইবে 

না; যেহেতু ইহা যোগ হইলে এ য্যাসিডের অগ্রাম্বাদে ডিস্পৌোজ 

(ঘোলা ঘোলা) হইয়া যায়, এজন্য নিষেধ করিলাম । যদি 

উদরাভ্যন্তরস্ বেদনাদি জন্য একান্ত পক্ষে ৮ নম্বরের ওঁষধ 

টিঞ্চ।র জিপ্রার প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথক ভাবে 
টিধার জিপ্তার প্রতি মাত্রায় ১৫ বিন্দু লইয়! কিঞ্চিৎ জলসহ সেবন 
করাইলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। 

প্রদাহিক তরুণ জুরে, গুরুতর আঘ(তাঁদ প্রাপ্তি জন্য শোণিত 

প্রদ্াহে, নবন্ধর উপস্থিতে ; য্যাঁকিউট্ (তরুণ ও প্রবল) ব্রন্- 

কাইটিসে অর্থাৎ বায় সঞ্চালক-নলের মধ্যে ফোলা, রক্তসংস্থান সহ 

বেদনাযুক্ত জ্বরের তরুণাবস্থায় প্লুরিসি-রোগে অর্থাৎ অতি সুক্ষ 
যে চন্মে ফুস্স্স মন্ত্রের ত্ুষ্পার্শ আবরণ রহিয়াছে, তদুপরি 

আবার আর এক রা । (অতি সুঙ্গন চন্ম) দ্বারা আচ্ছাদন আছে। 

এই আচ্ছদনীয় এ এ আতি সুম্গন চশ্ম-পরদার মধো রক্তসংস্থান, 

লা এবং বেদনাদি উপস্থিত-জন্য ভ্বর হইলে প্ররিসিরোগ 
'ইংরাজীয় ভাষায় কহে, , এই প্ররিসি রোগের তরুণাবস্থায় ; হিপা- 

টাইটিস্ ( বকুতের মধ্যে রক্তসং স্থান জন্য প্রদাহ) রোগের 

প্রথমাবস্ায়, ডিসেনটি, (রক্ত আমাশয় ) রোগের তরুণাবস্থায় 

ঞবং সর্দি রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থানুসারে ওষধ 

প্রযুজ্য যথা 
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৮২। চিঞ্চার একোনাইট * ৮০০১ বিন্দু। 
৫৬। টিধ্ার বেলেডোনা ... *** *** ২ বিন্দু। 
১০। ক্যাম্ষর মিকৃশ্চার  *** ১১০৮১ গন্দ। 

এই ৩ বস্তু একত্র হইলে একমাত্র! হইবে। ৩ ঘণ্টা অন্তর 
এক এক বার প্রয়োগ বিধেয়। ইহা প্রয়োগ করিতে করিতে 
ক্রমে উপরি উক্ত ব্যাধিমান্রের বিশেষ উপশম হইতে থাকে এবং 
পরিশেষে ঘন্ম হইয়া জ্বরত্্যাগ হইয়। যাধ। 

রোগীর, রোগের অবস্থা বুঝিয়! পশ্চাল্লিখিত যে সকল ব্যবস্থা 
পত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে যে ব্যবস্থা বিবেচনা সঙ্গত হইবে, 
তাহাই আবশ্ঠ দেয়। 

এলোপ্যাথিক মতে নবজ্বর বিকার চিকিৎসা 

ভ্বরসন্তে ভ্বরকে দুরীভূত করণ চেষ্টা এবং জ্বর অসন্বে পুন- 
বর্বার ভ্বরাগম না হইতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করা চিকিৎসকের 
কর্তব্য কর্ম । 

নবজ্বরের প্রথমাবস্থায় অথচ জ্বরবিরাম কালে কোষ্ঠ গুদ্ধির 
কারণ বিরেচক ( জোলাপ ) ওধধ ব্যবহার করা আবশ্যক বিধায়ে' 
নিন্সে জোলাপ বিধান হইল। 

. বিরেচক ওঁষধ মধ্যে ক্যা্টর অয়েল অতি চমণ্কাঁর ওষধ; 
কিন্তু সেবন কালে সকলে-ই অতি কষ্ট প্রকাশ করিয়। থাকেন ; « 
সেই অদ্ভুত ক্রেশ যাহাতে না হয়, তদনুস।(রে উপায় বিধাল 
হইতেছে ; যথা-__ 
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১।--জোলাপ ॥ * 

২। ক্যাষ্টর অয়েল .** *** ১ হইতে ২০ওন্ন পর্য্যন্ত । 
৫০। লাইকার পটাঁসী *** *** ২০ হইতে ৪০ বিন্দু পর্য্যন্ত। 

এতছুভয় একত্র সংযোগ করিয়৷ বিলক্ষণ আলোড়ন করিবে। 
ততপরে--যথা-_ , 

২৭। টার্পেন টাইল অয়েল *** *** ১০ হইতে ২০ বিন্দু পর্যযস্ত। 
২৮। পিপার্মেন্টী ০০ ১ তত ৩ হইতে ৫ বিন্দু পধ্যন্ত। 

উঞ্ণজল বা! বক্কাহুপ্ধী *** *** ১ গন্দ। 

শিশি মধ্যে এই সমস্ত একত্র যোগ ও মিশ্রিত করিয়। 

সেবিত হইলে কোন কষ্ট হইবে না; সেবনের ২ কি ৩ ঘণ্টার' 
পর ৩ কি ৪ বার মলত্যাগ হইয়া রোগীর কোষ্ঠ পবিত্র, জ্বর ও 
রসের লাঘব, কথধ্চি ক্রিমি দমন বা নাশ, বায়ুর শাস্তি, 
পিত্ত-নিঃসরণ, ভ্বরজন্য দাহ পিপাসার শাস্তি ইত্যাদ্দি উপকার 

দর্শাইয়া থাকে । 

২।--জোলাপ। 

*ক্যাঞধর অয়েল অভাবে ৩ নম্বর ওঁধধ জোলাপ পাউডার 

৩০ গ্রেণ এককালে সেবন রূরাইলে উত্তমরূপে ২। ৪ বার অবশ্থা 

ভেদ হইয়া পূর্বববণ্ অনেক ফল দর্শাইবে । 

*« প্রথমে জোলাপ দিয়! যে জ্বর-রোগীর দেহ ও উদর পবিভ্র 

করা না হইয়াছে, তাহাকে এবং একজ্বরীকে বা সবিরামজ্তবর- 

রোগীকে হ্বরকালে সেবনের জন্য নিম্মে ওষধ ব্যবস্থা করা হইল । 



৭৮. চিকিৎসারত্ব । 

“ ৩।-__-ওষধ- ব্যবস্থা | 

২২। লাইকাীর ফ্যামোনিয়া য্যাসি-টেটিস্ *** ১ ওন্দ। 

৫। সলফেট অফ ম্য।গ্রিসিয়া *** ৮১১ ওন্ন। 

১। টার্টারয়্যামিটিক ... *** ০০ ৮৮১ শ্রেণ। 

২৪। নাইট্রেট অফ পটাস *.*. *** ০৮১ ড্যাম । 

য্যাকোয়া বা পরিক্ষার কল .*১ ৮ ওন্ন। 

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বা অংশে বিভক্ত 

হইলে ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্ধ ছটাক 
পরিমাণে সেবন করাইবে । আবশ্যক মতে ইহা ৪ বারের কি ৬ 

'বারের যোগ্য গুষধু প্রস্তুত করিতে পারেন । 

যে ব্যক্তি বিলক্ষণ বলবাঁন ও অন্যন্ত রসস্য জরে আক্রান্ত 

হইয়া মলবদ্ধসহ জ্বরে প্রপীড়িত, তাহাকে ৩ কি ৪ দিবস মধ্যে 

ইভা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; দুর্বল রোগীর পক্ষে কদাপি 

ব্যবহৃত হইবে না । 

ইহা সেবন করাইতে করাইতে ক্রমে ঘন্ম, প্রক্সীব, মলনিঃসরণ 

ও বমন হইয়। জ্বরত্যাগ হইবার সম্ভব ; কিন্তু ইহা সেবনে ২। ৩ 

বার মলত্যাগ হইলে-ই আর ওষধ প্রয়োগ করা অবৈধ । 

%্ উপরি উত্ত উধধ-সকলের সহিত এমৎ পরিমাণে জলসংযোগ করিবে যে, সমাকৃ 

মিকৃণ্চার টির পরিস।ণ ৮ ওক্প হহবে। সমস্ত প্রেস্কপ সনের উধধ প্রস্তুত কালে এই 

নিয়ন স্মরণ করিয়। জলসংযেগ করিবে; ইহ! বারদ্বার লিখিব না; অতএখধ স্মরণ 

রাখিবেন। 



জ্বরের প্রথমাবস্থার ওষধ। ৭৯ 

৪ ।-_জ্বরের প্রথমাবস্থায় ; যথা-_ 

২২। লাইকার র্লযামোনিয়া ঝ্যাসি-টেটিস *** ১ গুন্দ। 
৬। ভাইনম্ ইপিক্যাক্ ১ ড্যাম । 

২৩। নাইট্ক ইথার ২ ভ্যাম। 
২৪। নাইট্রেট অফ পটাস ১ ড্যাম। 

পরিক্ষার জল (5৩০ 7258 না 

এই সমস্ত মিলিত করিয়া ৮ অংশে (৮ ভাগে ) বিভক্ত করিবে ; 
তণপশ্চাৎ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অদ্ধ ছটাক 
পরিমাণে সেবন করাইবে। 

এই ওঁধধ সেবন করাইতে করাইতে ক্রমে রোগীর ঘশ্দন ও 
প্রম্নীব হইয়। জ্বরত্যাগ হয় ; ইহা! দ্বারা ভেদ ব! বমন হইবার সম্ভব 

নাই। দৈবা বমন হইলে কম মাত্রায় প্রয়েগ করিবে। যদি 
ভেদ করান আবশ্যক বোধ করেন, তাহ! হইলে এই ওঁষধ সহ ২ 

ওন্ন সম্ট যোগ করিয়া সেবন করাইবে। তাহ! হইলে ভেদ সহ 

পুর্ব কথিত ফললাভ হইবে। এইরূপ ফল অনেক-বাঁর প্রত্যক্ষ 
হইয়াছে । রোগীর কাস থাকিলেও ইহ! দ্বারা কফনিঃসরগ হইয়! 

আরোগ্য হয়। যছ্াপি রোগীর শরীরে বেদন। থাকে, তাহা হইলে 

প্রতি মাত্রার এই সেবনীয় উষধে ১৫ বিন্দু পরিমাণে ৫১ নম্বরের 
ওষধ টিঞ্চার হায় সায়েমাস যোগ করিয়া! সেবন করাইলে নিশ্চয় 

বেদনার শাস্তি হইবে । 



৮০৩ চিকিৎসারত্ব 

৫€1_ জ্বরের প্রথমাবস্থার ব্যবস্থা । 
৫। সল্ফেট অফ ম্যাগ্রিসিয়া *** ১৮১১১ ওন্দ। 

২৩। নাইটুকইথার  .** ১. ০৮০০১ ভ্যাম। 
২২। লাইকার য়্যামোনিয়া ফ্যাসিটেটিস্ *, ৪ ভ্যাম। 

২৪। নাইটেট অফ পটাস .১১ ১ ই০ শ্রেণ। 

১০। কপূর মিশ্রিত জল *** *** ৮০০৪ ওন্ব। 

ইহা! মিশ্রিত করিলে ৪ মাত্রা গঁষধ হইবে, অতএব শিশির 

গাত্রে ৪ টি দাগ করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্ধ 
ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে একজ্বরীর মল পরিক্ষার, প্রজ্াব 
সরল, জ্বর ও রসের লাঘব হইতে থাকিবে । গাত্রবেদনা থাকিলে 

প্রতি মাত্রার সেরনীয় এই ওঁষধে ১৫ বিন্দু পরিমাণে ৫১ নম্বর 
ওধধ টিঞচার হেনবেন যোগ করিয়া সেবন করাইলে নিশ্চয় বেদনার 

শান্তি হইয়! থাকে | 

৬।-__অল্ন কাস সংযুক্ত একজ্বরীর ব্যবস্থা । 

২২। লাইকার য়্যামোনিয়া ফাসিটেটিস *** ১ ড্যাম। 

৬। ভাইনম ইপিক্যাক ০.১ ৮5 ১৮১০ বিন্দু। 
২৩। নাইটুক ইথার। 5০ 55৮ তি ৪5 255 বিন্দু। 

১০। কর্পুর মিশ্রিত জল ₹... ... *** ১ ওন্ন। 

এই সকল মিশ্রিত করিলে এক মাত্রা ; ২ ঘণ্টা অস্তর যতবার 

আবশ্যক হইবে, ততবার প্রয়োগ করিলে কাঁস-সংযুক্ত একদ্বরীর 
কফনিঃসরণ পূর্বক ভ্রত্য।গ হইবার সম্ভব । জ্বরুূসহ গাত্রবেদনা 
থাকিলে প্রতি মাত্রার সেবনীয় এই ওঁঘধে ৫১ নম্বরের ওষধ টিঞ্চ'র 
হায়-সায়ে-মাস ১৫ বিন্দু পরিমাণে যোগ করিয়া সেবন করাইলে 

কাস ও গাত্রবেদনার হ্রাস এবং জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে। 



প্রবল কাস ও বেদনাসংযুক্ত জ্বরের ব্যবস্থা | ৮১ 

৭1-_-কাসসংযুক্ত-একভ্বরীর ব্যবস্থা ।' 

২২। লাইকার য়্যামোনিয়া য়্য!সিটেটিস্ **.*. ১ ওন্স। 
১৯। টিঞ্ার সিন্কোন! কম্পাউণ্ড **.* .০ ২ ড্যাম। 
৬। ভাইনম ইপিক্যাক্ ৮০০০১ ০০১ ড্যাম। 

২৩। স্পিরিটু নাইটুক ইথার ... ১.১ ০৮০ ২ ড্যাম। 

পরিষ্কার জল ₹*** »* * ৮ ওন্ন। 

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত চির ৮ অংশে শ ৯ দাগে বিভক্ত 

করিবে ; পরে ইহা ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক অংশ অর্থাত 
অদ্ধ রর পরিমাণে সেবন করাইলে ক্রমে রসের পরিপাক ও 

শোণিত পরিষ্কার হইয়! জ্বরের হ্রাস হইতে থাকে; এই ওষধ 

জ্বরের ৪1 ৫ দিন পরে ব্যবহার হয়। 

যদ্দি রোগীর প্রবল কাস ও গাত্রবেদনা থাকে, তাহা হইলে ৫১ 

নম্বরের উষধ টিঞ্চার হায়-সায়ে-মাস এই ওঁষধ সহ প্রতি মাত্রায় ১৫ 

বিন্দু পরিমাণে যোগ করিয়া সেবন করাইলে অবশ্য কক-নিঃসরণ 

পুর্ববক কাস ও বেদনার হাস এবং দ্বরত্য.গ হইয়া থাকে। 

৮ | প্রবল কাস ও বেদন! সংযুক্ত জ্বরের ব্যবস্থা | 

২২। লাইকার য়্যামোনিয়া য্যাসি-টেটিস্ *** ১ ওন্ন। 
* ৮২1 টিচার একোনাইটু ১০০,০8৪ মিনিং। 

' ১৯। টিচার সিন্কোন। কম্পাউণ্ড *** ১১২ ১ ভ্যাম। 
৫১। টিঞ্চার হেন্বেন বা হায়সায়েমাস্ *** ১ ড্যাম। 

৪. ৬। ভাইনম ইপিক্যাকৃ *** *** ০ ২০ বিন্দু। 
১৩৩ | স্পিরিট য়্যামোনিয়। য়্যারামেটিক ... ৪০ মিনিং। 

য্যাকোয়। য়্যানিসি বা মৌরির জল *** ৪ ওন্ন। 
তি 



৮২ চিকিৎসারত্ব । 

ইহা! মিশ্রিত করিলে ৪ মাত্রা ওষধ হইবে, অতএব শিশির 

গাত্রে ৪ টি দাগ করিয়া ৪ অংশে বিভাগ করণানস্তর এক এক অংশ 
অর্থাৎ অর্ধ ছটাক গ্ররিমাণে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা 

দ্বারা জ্বরের লাঘব কিন্বা ত্যাগ এবং গাত্রবেদনা নিবারণ, কফ- 

নিঃসরণ ও ধমনীর উত্তেজন! হইয়া! থাকে । 

৯1__ভয়ানক-প্রবল-জ্বরের ব্যবস্থা | 
৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই ৭.১ *** 8 ড্যাম । 

২৬। স্পিরিট ক্লোরিক ইথার *** ৮৯৯ ১ ড্যাম। 

১৯। টিচার সিনকোনা কম্পা উপ্ত ১১... ১ ড্যাম। 
২২। লাইকার য়ামোনিয়া য্যাসি-টেটিস্ .** ১ ওন্ন। 

«* ৬1 ভাইনম ইপিক্যাক ৮ ***. ১০ মিনিং। 

১০। ক্যাম্ষর মিকৃশ্চার*** ডি তি ৪ ওন্ন। 

ইহা মিলিত করিয়া ৪ অংশে বিভক্ত করিবে, তত্পশ্চাগড জ্বর 

সহ ধমনীর অতিশয় ছুর্ববলতা উপস্থিত হইলে এক ঘণ্ট। অন্তর এক 

এক দাগ অর্থাৎ অদ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করা ইলে জ্বর-বিরাম 
ও ধমনীর বিশ্রদ্ধগতি হইতে পারে । 

১০।-_জ্বরবিকারের ব্যবস্থা । 

৪৩। ডাইলিউটেড (ডাঃ) 
চিত্রা তি ই ২ ড্যাম। 

নাইটে! মিউরেটিক র্য।সিড্ 

১৯। টিথ্ার সিন্কোনা কোম্পাউও ৮ ই্যাম। 
৩৫। ভাইনন গ্যালেসাই (ব্র্যাণ্ডি ২ নং) *** ১ ওন্স। 

২৬। স্পিরিট ক্লোরিক ইথার .." *** ২ড্যাম। » 

২৫। ক্লোরেট অক পটাশ “** “** ১ ড্যায়। 
১৯। ডিকক্-সন্ সিন্কোনা রর ৮৮ ৮ উন্স। 



ওষধ-ব্যবস্থা। ৮৩ 

এই সমস্ত মিশ্রিত হইলে ৮ অংশে (৮ দাগে) বিভক্ত করিয়া 
২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর অর্ধ ছটাক পরিমাণে অর্থাৎ এক এক দাগ 
সেবন করাইবে। " 

বিকারাবস্থার রোগীকে এইরূপ ওষধ প্রদান করা হইলে ধমনী 
নাড়ীর দোষের শান্তি হইয়া জরত্যাগ হয় । একজুরী থাকিলেও 
ক্রমে রসের পরিপাক ও ধমনী-নাড়ার দৌষ সংশোধন" পূর্বক সবল 

হইতে থাকে । আর জবর বিকারকালে নাড়ী সবল থাকিলে নিম্বোক্ত 

ওষধ ব্যবস্থেয় । যথা-_ 

১১।-_-ওষধ ব্যবস্থা | 

২২। লাইকার য়্যামোনিয়া ফ্যাসি-টেটিস্ ... ১ ৩ওন্স। 
২৬। স্পিরিট ক্রোরিক ইথার ১১ 2 ইড্যাম। 

২৩। স্পিরিট নাইটুক ইথার *** ১ ২জ্যাম। 
৫৬। টিচার বেলেডোন। ২৭৮০০ ১ ড্যাম । 

১৯। ডিককৃ-সন সিনকোনা  *** ২১৮ ওন্ল। 

এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ ভাগে বিভক্ত করিবে ; 

তশুপশ্চশ এক এক ভগ অর্থাশ অদ্দ ছটাক পরিমাণে ২ ঘণ্টা 
অন্তর সেবিত হইলে চক্ষুর আরক্তিম, প্রলাপ ও ভ্ররের ক্রমে হ্রাস 
হইয়। থাকে । আর যগ্যপি নাড়ী সবল না থাকিয়া বিকৃতি হইয়! 

অপরাপর বিকার লক্ষণ প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত ওষধ 

জহ ৩২ নং কার্বনেট অফ য়্যাগোনিয়া ৫ গ্রেণ, কিম্বা ৩৩ নং 

স্পিরিট য্যামোনিয়া গ্যারামেটিক ৩০ বিন্দু প্রতি মাত্রায় যোগ 

করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। 



৮৪ চিকিগুসারত্ব | 

'১২।-_বিকারাবস্থার ওষধ। 

৩৫। ভাঁইনম গ্যালেসাই ১ ৪ ড্যাম। 

৩৩। স্পিরিট য়্যামোনিয়া ফ্যারামেটিক *** ১ ড্যাম। 
৮। টিঞ্চার জিগ্ার **. 22৮১ ড্যাম । 

১৯। টিঞ্চার সিন্কোনা কম্পাউপ্ু ০৮ ১ড্যাম। 
১৯। ডিককৃ-সন্ সিন্কোনা ৭. ৮০০ ৪ ওন্স। 

ইহা! একত্র মিশ্রিত করিয়া! ৪ অংশে বিভক্ত করিবে । এক 

ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থ অদ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবিত 
হইলে মাধ্যমিক বিকার ও হুর আরোগ্য হইয়া যায়। ইহ' দ্বারা 

ক্রমশঃ জ্বরত্যাগ, নাড়র দোষেব শান্তি, আক্ষেপ ও প্রলাপ নিবারণ 

হয়; অতএব ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা | 

১৩ ।-_বিকারাবস্থার ওধধ। 

৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই * ০০ ০০৯ ৪ ড্যাম। 

৩২। কার্ববনেট অক য়্যামোনিয়! -** ০ ১5 গ্রেণ। 
৩৪। সল্ফিউরিক ইথার ৮৯৪ ১১৯ ১০ মিনিহ। 

২৫। ক্লোরেট অফ পটাশ  *০ ১০১০ শ্রেণ। 

য্যাকোয়া বা জল *** ৪: 555 ৪ উন্স'। 

ইহা মিশ্রিত করিলে ৪ মাত্রার গুঁধধ হইবে ; এক কি ছুই 
ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা অর্থাৎ অর্দ ছটাক পরিমাণে সেবন 
করাইলে নাড়ী সবল, জ্বরের লাঘন, দাহ, পিপাসা ও অপরাপর 
বিকার লক্ষণাদির শাস্তি হইয়া থাকে । 

যে জ্বর-বিকারে দেহস্ত শোণিত গরম ও উর্ধগামি হুইয়। 



ফ্স্ফ্স্ যন্ত্রের প্রদাহ ব| নিমোনিয়া। ৮৫ 

মন্তকে উঠিয়া! থাকে ; সেই জ্বর-বিকারস্থলে রোগীর প্রলাপবাক্য, 
চক্ষুরক্তবর্ণ, শয্যা হইতে বলপূর্ববক উঠা ও একত্বরিত! ইত্যাদি 
চিহ্ন লক্ষিত হয়, অথচ নাড়ী সবল থাকে, সেই স্থলে এইরূপ ওধধ 

প্রদান পূর্ববক মস্তক মুগুন করাইয়া মস্তকের ললাট প্রদেশ হইতে 
্র্ষরন্ধ পর্য্যন্ত অতি সুন্ম অথচ দ্বি গুণ আর্দ্র বন্্র খণ্ড দ্বারা আচ্ছন্ন 
করিয়া ক্রমান্বয়ে বরফ মিশ্রিত শীতল জল সিঞ্চন করিবে । বরফ 
অভাবে ২৪ নম্বরের ষধ নাইটে অফ পটাশ্ অথবা ৩০ নম্বরের 
ওষধ নিষাদল মিশ্রিত শীতল জল, মস্তক-স্থিত এ বন্ত্রপটার উপরি 

মুহূমুহঃ সিঞ্চন হইলে ক্রমে উদ্ধাগামি এ গরম শোণিত সিদ্ধ (ঠাণ্ডা) 
হইয়া যথাস্থলে গমন পূর্বক স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতে পারে। 

যদি একজ্বরিতা ও নাড়ীর পুষ্টি এবং অপ্রাপর বিকার চিহ্কের , 
প্রারস্ত লক্ষিত হয়, তাহা হইলে বিকারের পূর্ববচিহ্ন জানিয়া এইরূপ 
ওষধ প্রদান করিলে পীড়া বন্ধিত না হইয়া ক্রমে আরোগ্য হইবে, 
সন্দেহ নাই। ইহাঁকেই বলে পুর্বব সতর্কতা । 

ফুস্ফুস্ যন্ত্রের প্রদাহ বা! নিমোনিয়া | 

যেজ্বর বিকারে উপরি উক্ত লক্ষণ এবং বক্ষঃস্থলে বেদন! ও 

কাস থাকিবে, সেই জ্বরবিকারের বক্ষঃস্থলীয় বেদনায় নিয়ত গরম 

্িলের স্বেদ * প্রদান ( ফোমেন্টেসন ) করিলে ক্রমে হাস হইবে, 

ইহাতে অপুমাত্র সংশয় নীই। 

* গরমজজলে ফেলালাইনের টুকুরা বা কম্বল টুকুর! ডুবাইয়! উত্তোলন পূর্বক অন্যবস্ত্রে 

মধাগত করিয়া ছুই হাতে বা ছুই লোকে ছুইদিক হইতে পাক লাগাইয়া প্রায় জল 

নিঃশেবিত হইলে গরমজলের উদ্তাব বিশিষ্ট এ ফেলালাইন বা কম্বল টুকুর1 লইয়া 

উদ্দেশ্স্থানে বেদনাস্থলের উপরি আচ্ছাদন রাখিয়া, এই সময়ে অপর আর এক খণ্ড 



৮৬ চিকিৎসারতু। 

জ্বরকালে যক্ষ-স্থলীয় ফুস্ফুস্ যন্ত্রের ( লংসের ) কৌন কোন 

ংশে রক্তবদ্ধ হইলে অর্থাৎ শোণিত-সঞ্চালক-বাঁয়ু তত্রস্থ 

শোণিতকে সঞ্চালন "্করিতে ন। পারিলে, সেই শোণিত দূষিত ও 

নিক্ষিয় হইয়া বেদনা ও প্রদাহ উৎপাদন করে; ইহার প্রতিকার 

উক্ত গরম জলের স্বেদ ইত্যাদি । আর যদি যথাকালে প্রতিকারের 

দ্বারা এ অচল শোণিতকে সচল করিয়া স্থানান্তরে সঞ্চালন করিতে 
না পারা যায়, তাহা হইলে এ শোণি'ত ক্রমে গাঢ় হইয়া তৎপরে 

পুয়ে পরিণত হয়, অর্থাৎ সেই ঘন্ত্স্থল পাকিয়া পুয় হইয়া থাকে ; 

অতএব ইহা! অতি ভয়ানক ব্যাপার, এই জন্য পুয় না হইতে, না 

হইতে-ই পূর্ণেব আরোগ্য করা ধীমন্ চিকিত্সকের কর্তব্য কর্ম্ম। 
, এইরূপ ঘটনা হইলে একদ্বরিতা, প্রলাপ, অটৈতন্য, বিহ্বল ইত্যাদি 

নানা উপদ্রব ঘটিয়া থাকে । 

নিমোনিযা-বেদনার প্রতিকার | 

১। নিমোনিয়ীর প্রথম অবস্থায় বেদনা স্থলে ৩৯ নম্বর উষধ 

ইম্প্রাপ্্রীম্ কান্থ-রাইডিস্ (বিষ্টার ) দ্বারা বেদনার স্থল-পরিমিত 
পটি প্রস্তুত করিরা বেদনা শ্বানে লাগাইলে আরোগ্য হইবার 
বিশেষ সম্ভব । 

২। পূর্বেনাক্ত নিয়মানুস।রে গরম জলের স্ত্্দ বা ফোমেন্টেসন্ 
উত্তম বিধান। (৮৫ পৃষ্টা দেখ)  « 

শশী সদ শি শসা | শপ শপ | শর টি 7777 7 
ফেলালাভউন বা কম্বল টুনা এবপে গরমন্জালে চনয ও প্রায় জল শুশ্ত করিয়া সেদনাস্থান 

হউতে পুবব প্রদত্ত ফেলল/ইন বা কম্থল টুকণ। গ্রভণ পুর্ণক পুনবার এই উঞজলের 
ই জ্ রা মু উদ্ভাববিশিষ্ঠ ফেলালাই'ন বা কথ্ধল টকুরা দ্বারা বেধনাস্কান আলরণ কনিবে। এইরাপে 
বারন্থার গন অলের স্বেদ প্রধানের নম ফোনেন্টেসন ব। শ্বেদ কছে। 



রী 

নিমোনিয়া-বেদনার প্রতিকার । ৮৭ 

৩। পুলটিস বিধান অর্থাৎ তিসি ( মসিনা ) বাটিয়া জলসহ 
অগ্নিতে ফুটাইয়া বস্ত্রখণ্ডে সংলগ্ন হইলে তদুপরি অপর একখণু বস্ত্র 

টুকুরা বসাইয়া সেই পুলটিস, বেদনা স্থন্বের উপরি বসাইয়া 
(আচ্ছাদন দিয়।) স্বৃদীর্ঘ বস্্খণ্ড দ্বার জড়িত ( ব্যাণ্ডেজ ) হইলে 

এঁ পুলটিসের' উদ্ভাবে বেদনা-স্থলীয় নিষ্ক্রিয় শোণিত সচল হইয় 
স্থানান্তরে যাইতে পারে। পুলটিস্ পটি ঠাণ্ডা না হইতে হইতেই 
পুর্ণব প্রদত্ত পুলটিস্ খুলিয়ঃ ত্যাগ পুর্ববক নূতন পুলটিস্ প্রস্তত 
করিয়া ঈষশ গরম গরম আবার দিতে হইবে । এই নিয়মে পুলটিস 
বারম্বার প্রদ্দান কর! কর্তব্য । ইহ] দ্বারা সবর উপশম হয়। 

৪। অতি উত্তম তাপিন তৈল দ্বারা বস্ত্রখণ্ড আর্জ করিয়া 

বেদনা স্থলে আচ্ছাদন পুর্ববক সেই আচ্ছাদিত বস্ত্রখণ্ডের উপরি- 
ভাগে প্রায় নিয়ত বিন্দু বিন্দু পরিমাণে তাপিন প্রদান করিবে । 
এইরূপে তাপিন তৈল এ বেদনা স্থলের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে তত্রস্থ 
নিশ্চল শোণিতকে সচল করিয়। স্থানান্তরে অবশ্য প্রেরণ করিতে 

পারে। 

৫। তাপিন সহ কর্পুর যোগ করিয়া বেদনা স্থলে নিয়ত 
মালিস করিলে এই উভয়ের উত্তেজ, বেদনা-স্থানের অন্তঃপ্রবিষ্ট 

হইলে-ই অচল শেণিতকে সচল করিয়। স্থানান্তরে অবশ্য প্রেরণ 

করিতে পারে। 

৬1 বক্ষঃস্থলীয় নিমৌমিয়া রৌগের বেদনার উপরি বিশুদ্ধ 

(খাটি) সবপ তৈল ১ভাগ আর আর্রক রস ১ ভাগ এই উভয়কে 
মিলিত ও গরম করিয়। দিনে ৩ বার ৩ ঘণ্টা মালিস করিলে দিন 

দিঙ্গ নিমোনিয়ার শান্তি হইতে থাকে । 

৭। বেদন! স্থানে ব্র্যাণ্ডি মতত মালিস করিলে আরোগ্য সম্ভব । 



৮৮ চিকিৎসারত্ব । 

৮। টিঞচার জিঞ্জার কিম্বা পল্ভ্ জিপ্রার নিয় বেদনা স্থানে 

মালিস করিলে বেদনার শান্তি হইবে, ইহাতে সংশয় কি? 

৯। জ্যাকেট গুল্টিস্ অর্থাৎ উপরি উক্ত তৃতীয় ব্যবস্থা তিসি 
বাটার পুলটিস বক্ষ-স্থলের চত্ুঃপার্থে লাগাইয়া! ব্যাণ্ডেজ করিলে 
শীঘ্র উপশম হয়; ফলতঃ পৃষ্টে, বক্ষঃস্থলে এবং পার্ব্য়ে সর্বদা 
বারম্বার এ পুলটিস চতুর্দিকে সংলগ্ন পুর্ববক ব্যাণ্ডেজ করিলে-ই 
সত্বর উপকার হইবে । ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। 

এই নববিধ নিয়মের অন্যতম উপায় নিমোনিয়ার প্রথম অবস্থা 

হইতে ব্যবহৃত হইলে কদাপি ভবিষ্যৎ ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত 

হইবে না। 

, পুর্ববকখিত বক্ষ-স্থলীয় বেদনার বা নিমোনিয়ার প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা ক্রমে স্থুলভাবে বর্ণনা ও তাহার 
সুঙ্গনভাবে চিকিতুস! প্রণালী কথিত হইতেছে । 

ফুস্ফুস্-্থানীয়-বেদনার প্রথম অবস্থা । যথা 

এই নিমোনিয়ার প্রথম অবস্থাকে ইংরাজীয় ভাষায় ফেজ অফ 

এন্-গর্জ-মেণ্ট কহে; ইংরাজীতে ফুস্ফুসের নাম লংস বলিয়া বিখ্যাত। 
এই ফুস্ফুস্ বেদনার প্রথম অবস্থায় ফুস্ফুসের মধ্য রক্ত সঞ্চিত 

হয়, অতএব সেই ফুস্ফুস্ বা লংস, প্রদাহ-বিশিষ্ট হইয়৷ ঘোর 

লালবর্ণ এবং বক্ষ-স্থল গুরু (ভার) কঠিন ও বেদনা-যুক্ত হয়, 
তজ্জন্য বক্ষঃস্থলের উপরি কোন বস্তু রাখা যাইতে পারে না ; এবং 

বক্ষ-স্থলও কোন স্থানে রাখিয়। সুস্থির হইতে পারে না, বক্ষঃস্থল 

' টিপিলে তথায় অঙ্গুলির চিহ্ন হইতে পারে- ইত্যাদি চিহ্বিশিষ্ট 
অবস্থায় নিন্গের লিখিত ওষধ প্রদেয় । 



নিমোনিয়ার প্রথমাবস্থার ওষধ। ৮৯ 

সর্বব প্রথমে ৩ নম্বরের গুঁষধধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ 

সেবন করাইলে ৩। ৪ বার মলত্যাগ হইয়া বিশেব উপকার দর্শে।-_ 

অথবা ১ ওন্ন ক্যাক্টরু অয়েল ঘ্।রা জোলাপ প্রদন্ত হইলে বিশেষ 
উপকার দর্শে | তদনস্তর-__ 

৩২ । 

৮ । 

৬। 

৫১ । 

৫৫ । 

৮১ । 

২৬ 

১০ | 

১৪ ।__নিমোনিয়ার প্রথমাবস্থার ওবধ। 

কার্ববনেট্ অফ্ যয।মোনিয়! ১১... ১ ড্যাম। 
টিঞ্চার একোনাইট্ ২৮ ১**৮ মিনিং। 
ভাইনম ইপিক্যাক্ -* ৮৭ ১ ড্যাম। 

টিঞার হায়সায়েমাস ১.১. ০৮ 95 ড্যাম । 
টিচার ব্রাইওনিয়। ০০০০০ ১৬ মিনিং।, 

টিচার সিলি তত তি ই ড্যাম। 
স্পিরিট ক্লোরিক ইথার *** ৮০০ ২ ড্যাম। 

য্যাকোয়। ক্যাম্ফর ৪ *** ৮ ওন্ন। 

এই সমস্ত একত্র করিলে ৮ বারের সেবনীয় ওষধ হইবে। 

২ কিন্বা ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অদ্ধ ছটাক পরিমাণে 
সেব্য, এবং বক্ষঃস্থলে পুর্বেবাক্ত নববিধ *% প্রতিকারের অন্যতম 

উপায় ব্যবহার আবশ্যক ; ইত্যাদি দ্বারা বেদনার হ্রাস, শ্রেত্ব- 

নিঃসরণ, প্রক্নাব সরল হইয়া নিমোমিয়া রোগের শান্তি সহ জ্বর- 

ত্যাগ বা জ্বরের হ্রাস হইরে; আর এই চিকিৎসায় ২। ৩ দিনে 

সম্যক্রূপে বক্ষোবেদনার শাস্তি হইয়া জ্রের স্থাদীর্ঘথ বিরাম পাইলে 

পশ্চাৎ কথিত কুইনাইন মিক্শ্চার দিতে পারেন ; কিন্তু দোষ সন্কে 

বা ত্পন্ক জ্বরে কুইন।ইন প্রদান হইতে পারে না। 

* ৮৬ পৃষ্টার ১৩ লাইন হইতে ৮৮ পৃষ্ঠার ৭ লাইন দেখ ? 

৯২. 



॥ 

১৩ চিকিৎসারত্ব | 

এই অবস্থায় ভালের মিছিরি খুঁড়া সহ ঈষছুষ ছুগ্ধ, ছুগ্ধসাগ্ু, 

বালি, এরারুটু ও জলসাগ্ড ঈন্যাদি লঘুপথা প্রদেয় | 

টুদ্ক্স্ ( লংস) বেদনার (নিমোনিয়ার ) দ্বিতীয়া বস্থা । 

এ দ্বিতীয় অবস্থাকে ইংরাজীতে হ্টেজ অফ্ রেড্ 

হিপাটি যেসন্ কহে £ এই অবস্থায় ফৃস্ফুস্ যন্ত্রে ক্রমে রক্ত কঠিন 

(জমাট ) হইয়া ষকুতের ন্যায় আকার প্রাপ্ত টনি অন্ুজ্ভ্বল 

আরক্ত-বর্ণ সমভাবে বিস্তৃত হয়, এবং উভার ( এ যকৃতের ন্যায় 

আকার প্রাপ্ত রকতপিথের ) গুরুহ্ব ও কখন কখন আয়তন বৃদ্ধি 

হইয়া থাকে, তভ্ভন্য কুস্বকুস্যন্ত্রগাত্র পরুষ (খসখসে ) হইতে 

গারে ; এবং ততসমরে লক্ষস্ছলোপার কোন বস্থ রাখা বা বক্ষঃকে 

কোন স্থানে টানা রাশির সুস্ত পাক! রোগীর পক্ষে সম্তাবিত 

নহে ; এই আবস্কাতেপ চিকিহসক উপশ্দিত ইয়া উহার পর্বনকগিত 

প্রথম অবস্থার স্থলে যে বিবেচক ইষধধ জোলাপ পাউডার ও 

ক্যাঞ্টর অয়েল বিহিত % হইয়াডে, মল অপরিষ্কার গাকিলে তাহ 
ব্যবহার করিতে পারেন এবং বক্ষঃস্থলে পুবনকণিহ । ৮৬ ভইভে 

৮৮ প্রন্তা দেখ ?) নব্বিধ পায়ের অন্যতন নাপহগত ভাতে পারে, 

বিশেষত নবম উপান জাকেট পুলিস লশ“স্্ালেত্র চহঃপার্শে 

অবশ্য দিবে ; খেহেহু ই দ্বারা! বিশেষ উপক্ুত হবেন । 

এই টিনার কোন কোন রোগার 'একক্ররিতা, অটৈতন্য 

প্রলাপ, চক্ষুঃ ঘোলা, বিহ্বল ও সুতপ্রা ইন্যদি চি্গ লক্ষ্য হয় 

ইহা! পুরে বলা হইয়াছে; অতএব এই বস্তার উষধ নিঙ্গে 
ব্যবস্থিত হইল । 

শপ পপ ৪ রা 
শী শপ শপ শশী লেপনপপপসীপ আাপীরিশ শপ শা পপি শপ -শ এ ৭ শত শপ আশ 

+ ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ ॥ 



ওষধ-ব্যবস্থা। ৯১ 

১৫।--নিমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থার ওধধ'। 

২৬। স্পিরিট ক্লোরফরম ব! ক্লেরিক ইগার - ২৭ বিন্দু। 
৫৫। টিঞচার ব্রাইয়োনিয়া ১১৮ ১১ তত ০ ২ মিনিং। 
৩২ । কার্নননেট্ অন ব্যামোনিয়া "৮2৫ শ্রেণ। 

৬। ভাইনম হপিক্যাক ০.২ ১১৮০৩ ১০ বিন্দু। 

৫১। টিঞ্চার ভায়সায়েমাস ১১২০2 ১৮১০ বিল্ু। 
১০। ক্যাম্ছষর মিকৃশ্চার? ১০ 2০০১০ ত৭ ১ ওন্স। 

এই সমস্ত মিশ্রিত হইলে ১ মাত্রার উধধ প্রস্তুত হইবে ; 

২ কি ৩ ঘণ্ট! অন্তর এত নাহার প্রস্তত করিয়া বারম্বার পান 

করান হইলে দেহস্ক নগ্রুদির উত্ডে্ত, কফ-নিঃসরণ ৪ প্রদাহ 

নিবারণ হইয়া বিশেষ উপকার হইতে থাকে | | 

নিড্র। না হইলে--১৬।-ওম্ধ ব্যবস্থা । 
৬৮। বো।মাইড অফ পটাস্ ১22০০ ২০ গ্রেণ। 

৫১। টিপ্গার ভায়-সায়েমাস ... ৮:১১৫ বিন্দু। 
১০। ক্যান্দর মিকশ্চার ১2 ১৮৮০৮ ১ উন্দ। 

এই সমস্ত মোগ করিলে একমাত্রা ইষধ হইবে ; এইরূপ ওুঁষধধ 

দেড় প্রহর রাপ্িক।লে দেবনে রোগীর নিদ্র। হয় উত্তম ; নতুবা দুই 
ঘণ্ট। পরে পুনর্বনার আর এক মা! এইরপে প্রস্তত করিয়া সেবন 
করাইলে অবশ্য নিদ্রা সম্তর । 

এই রোঁগ প্রণম দিন ভ্ইতে ৩১ রি পর্যন্ত ভোগ হইতে 

পারে, পুরেবাক্ত চিকিসাদি দ্বারা ফুস্-ফুস্ হইতে শ্লেত্স-নিঃসরণ 

হইয়া! ষখন সহজভাবে শ্বাস প্রশ্মাস বহন হইবে এবং হ্বর প্রভৃতি 

অপরাপর লক্ষণ প্রার নিঃশেষত হইবে ;--সেই সময়ে _ 



৯২ চিকিৎসারতু । 

*১৭।-_কুইনাইন মিকৃশ্চার। 

২০। কুইনাইন ১৪৪:::৯০০০০০০ ০০৭০০০০১০ ৩ প্োণ। 

8৩। ডাই-লিউ-টেড নাইন্রো-মিউ-রেটিক য্যাসিড ১০ বিন্দু। 
৪৬। টিঞ্চার কার্ডমম কোম্পাউণ্ড -** *** ** ১৫ বিন্দু। 

চিরেতার জল :** ১৮ ১০১০০৮০১ খন্স। 

এই সমস্ত মিশ্রিত করিলে এক মাত্রার গধধ হইবে, জ্বরবিকার 
কালে ২ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৩ কি ৪ বার সেবন করাইলে, কেবল 
এই ওঁষধ ছ্বারাতে-ই রোগী আরোগ্য হইতে পারে; আহার জন্য 

ঈষদুষণ দুগ্ধ বা দুগ্ধসাঞগ্ড কিম্বা] কচি ছাগমাংসের যুষ % সহ ৩৬ 

নদ্বরের উষধ রবাট্-সেন্স্ পোট-ওয়াইন্ প্রতি মাত্রার ৪ ড্যাম 

যোগ করিয়া সেবন করান বিধি, উহ! ছারা ক্রমে রোগীর বলসঞ্চয় 

হইয়া রোগের শান্তি সহ শ্ুস্থত। লানের বিশেষ সম্ভব 

ফুস্কুম্ বেদনার ব| নিমোনিয়ার ভৃতীযাবস্থা | 

এই নিমোনিয়ার বা বক্ষোবেদন।র তৃতীয় অবস্থাকে ইংরাজীতে 

গ্রেহিপাটাই যেসন কহে, ইহাতে লংস্ মধ্যে রক্ত গমন করিয়া 

কঠিন (জমাট ) হওয়ার পর এ রক্ত গ্রীণবর্ণ হইয়া যকৃতের 

* রোগীর জগ্য সাংবের ঘূম প্রস্থত ধরিস্ে হইল "কবল পেবিত কিঞিৎ হিস ও 

গোটাধনে সহ জলযে(গ কবিয়। দু্নয়পাতে চব্বিনর্ভিক্ধ অতিশয় কৃষ্টত মাংস গরমজলে 

এক ঘণ্ট| ভিজনার পর দুগ্ধ কাগাগ্রি দ্বার হনিদ্ধ তলে মেই মাংন ঢোকুটিয়া পরিষ্কার 

নুক্গুবন্ত্ দিয়া ছাক1 হইলে, সেক্কাথ নিগত হউবে ; তাহার সহিত পেট ওয়াইন যোগ 

পৃণ্নক দুর্বল রোগীকে মেবন করালে মন্র বলাপান হয়; কিন্ত ঈষদুলঃসন্ত্ে অল্প অল্প 
পরিমাণে সেবন করন বিধি । এইরূপে পাক হইলে মাংসস্থ সার।ংশ বিশেবরূপে নির্গত 
হইয়া খ!কে। 



নিমোনিয়ার কাস নিবারক ওষধ। ৯৩ 

গ্তায় আকৃতি প্রাপ্ত হইলে রোগীর বর্ণ অতি ম্লান হইতে হইতে 
ঈষৎ পীত বা হরিৎ্বর্ণ মিশ্রত ধূসর-বর্ণ হয় এবং রোগী শ্বাস প্রশ্বাস 
অতির্রেশ প্রকাশ করিয়া পূর্ন্বোস্ত সৃতপ্রায়াদি লক্ষণাস্থিত হয় । 

এ অবস্থায় কফ-নিঃসারক ও উত্তেজক ওঁধধ প্রদান করিয়া 
পুর্ববকথিত মাংসের যু কিম্বা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধহ ৩৬ নম্বরের ওউষধ 
পোরটওয়াইন মধ্যে মধ্যে প্রদানে রোগীর বলসঞ্চয় কর! আবশ্যক 
এবং নিন্নলিখিত ওষধ প্রয়োগ বিধি । যথা 

১৮1 নিমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থার ওষধ। 

৩২। কার্ববনেট অফ. য্যামোনিয়া ১০০:০৮০৫ গ্রেণ। 

৮১ | টিঞ্চার মিলি-** ১৮: 55 ত2০০3৫ বিন্দু। 

৬। ভাইনম্ ইপিক্যাকৃ *** ২৭ ২৯০০৫ বিন্দু 

৮০ | টিচার সেনেগা ১ তত তত ০১ ই০ বিল্ফু। 
৮০1 ইম্ফিউসন্ সেনেগা *** ৮৮০০৮ ১ উন্দ। 

এই সমস্ত মিশ্রিত করা হইলে এক মাত্রার ৪ষধ হইয়। থাকে। 

২ কি ৩ঘণ্টা অন্তর এই ওঁধধ এক এক বার প্রদ্দান করিলে 

শ্লেক্ষ-নিঃসরণ এবং শরীরস্থ যন্ত্রাদির উত্তেজ হইতে থাকিবে। 

রাত্রিকালে ষগাঁ_ 

১৯ ।-__নিমোনিয়ার কাপ নিবারক ওষধ। 

৭০ | এক্প্রাক্ট কোনারম্ *** ১.১ ১১১ ই সিকিগ্রেণ। 

৭১। এক্ষ্রাক্ট জেন্সিয়ান *** *** ৮, ১ গ্রেণ। 
এই উভয়দ্রব্য দ্বারা এক-পীল প্রস্তত করিয়া সেবন করাইবে ; 

এই নিয়মে রাত্রি মধ্যে ২ কি ৩ বার সেবিত হইলে কাসের উগ্রতা 
নাশ হইয়া যায়। 



৯৪ চিকিৎসারত্ব । 

এ অবশ্থাতেও বক্ষঃস্থলে বা বক্ষঃস্থলের চতুঃপার্খে পুর্বকখিত 
(৮৫1 ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত) গরম জলের ফোমেপ্টেসন, পুল্টিস্ 
ইত্যাদি উপায় বিধান করিবে এবং পুর্বিবু পথ্য দিবে । 

সর্ববদা ভ্বরভোগজন্য রক্ত গরম হইয়া! মস্তকে উঠিলে চক্ষঃ 
রক্তবণ হয়; অতএব মস্তকে (৮৪ পৃষ্ঠার শেষ লাইন হইতে 

৮৫ পৃষ্ঠার ১০ লাইনে লিখিত ) পুর্ববব জলপটি প্রদান করা 
কর্তব্য | * 

পূর্বকথিত চিকিগসায় সম্যক দোষের শান্তি হইয়া জ্বরের 

দীর্ঘকাল বিরাম পাইলে অবশ্থা নিম্নলিখিত কুঈনাইন মিকৃশ্চার 

দিবেন ; কিন্ত্ব কোন দোযসন্ে কুইনাইন প্রদান করিলে জ্বর বন্ধ 

হইবে না। আগ্রে কারণের ধ্বংস না হইলে কদাপি কাব্য ধবংস 

হইতে পরে না, অর্থা যে কারণে জুর হইয়াছে, সেই কারণ 

ংস পুর্নবক জ্রচাকতসা করিলে-ই অতি সহজ্জে হ্বর আরাম 

হইয়। থাকে । 

২০ 1-_ছুর্ববলাবস্থার কুইনাইন মিকৃশ্চার | 

২০ | কুইনাইন *** ১৮ 2০১৮০ ০১ ই০ শ্রেণ। 

২১। ডাই-লিউ টেড সল্ফিউ-রিক্ র্যাসিড্-* ৪০ বিল্দু। 

৪৬। টিঞার ক্ডমম্ কোং ১ 2৩১ জ্যাম। 
৩৬। রবাট্ সনস্ পোর্ট-গয়াইন ১ ০, ১ ইুন্ম। 

য্যাকোয়া (শীতল জল) ১৮৮:০-০:৪ গুন্ন। 

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়। ৪ গংশে বিভক্ত করিলে । 

তগুপরে ২ ঘণ্টা অন্যর ভ্বর-বিরামকালে এক এক অংশ অর্থ। অদ্ধ 



প্লীহা-যকৎ রোগের বিষয় । ৯৫ 

ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে ইহ! দ্বারা জ্বরজ্যাগ ও বলসঞ্চয় 

হইতে থাকে । 

প্লীহা-ষকৎ রোগের বিষয় । 

যে স্বরে ল্লীহাযন্ত্রে কিম্বা যুগ বস্ত্রে শোণিত সঞ্চয় হইয়া শ্রীহ। 
ও যকৃশ প্রকাশিত হয়, ঞ্লেই জ্বরচিকিৎসার প্রথমে নানাবিধ 

চিকিওসা কৌশলে এ প্লীহা। বা যকৃশ যন্ত্রের সঞ্চিত রক্তাধিক্যের 

হাস না করিলে কোন চিকিৎসাতে-ই জ্বরের শান্তি হইবে না; 
তএব প্লীহ! ও যকৃত যন্ত্রের রক্তাধিক্যের হ্র'স-করণের উপায় 

বিধান ক্রমে হইতেছে £ ষযথা-যকৃত পিক্বো্পাদক ও পিত্র- 

নিঃসারক যন্ত্র ; উহ! উদরের দক্ষিণপার্থ্ে পাজর।র নিন্দে অবস্থিতি 
করে, ভ্বরকালে ব। জ্বর প্রকাশের পুর্সেন এই যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইলে, 

ইহার কলেবর বনদ্ধিত ও বেদনা যুক্ত হইয়া প্রকাশ হর; স্থৃতরাং 
উদরের দক্ষিণপাশ্থে পাড়ন করিলে (টিপিলে ) যকুৎ রোগ বলিয়৷ 

অনুভব করা যায়, এই যকৃতের কলেবর বন্ধিত হওরা প্রযুক্ত 

হস্তে সংলগ্নও হইয়া থাকে, উদর পীড়নকালে রোগা যকৃৎ্থ যন্ত্রে 

বেদনা বোধ করে এবং মলবদ্ধ হয়, এ জন্য জিহ্বায় অতিশয় ক্রেদ 

লক্ষিত হয়। 

প্লীহার অবস্থিতির স্থান, উদরের বামপাশ্স্থ পাজ্রার নিন্ 

প্রদেশ, জ্বরকালে ব৷ জ্বর প্রকাশের পুর্বেব এই প্লীহা যন্ত্রে 
রক্তাধিক্য হইলে, স্থৃতরাং ইহার কলেবর পরিবদ্দিত ও বেদনাযুক্ত 

হইয়া প্রকাশিত হয়। এ জন্য উদরের বামপার্থ পীড়ন করিলে 

(টিপিলে ) প্লীহা অনুভব করিতে পারা যায়, উদর পীড়নকালে 



৯১৬ চিকিৎসারত্ব | 

রোগী শ্লীহাযন্ত্রে বেদনা অনুধাবন করে এবং সতত মলবদ্ধ থাকে, 

এজন্য জিহবা ও অপরিষ্কার হয়। 

১। শ্্লীহা বাণ্যকৃণ যন্ত্রের উপরি ৮৫। ৮৬ পৃষ্ঠার লিখিত 
নিয়মানুসারে গরম জলের স্বেদ প্রদান ( ফোমেণ্টেসন্) নিয়ত 
করিলে রক্তসংস্থান দূরীভূত হইয়! ছ্বরের অল্পতা হইতে পারে। 

২। তার্পিনে বস্রখণ্ড ভিজাইয়! প্লীহার বা যকৃত যন্ত্রের উপরি 

আচ্ছাদন দিয়া তদুপরি পুনঃ পুনঃ তার্পিন প্রদান করিলে বেদনার 
শক্তি ইত্যাদি হইয়। থাকে । 

৩। এইরূপে ৯ নববিধ উপায় ফুস্ফুস্ যন্ত্রের (লংসের) বেদন। 

নিবারণ জন্য ইতিপুর্বেব ৮৬ পৃষ্ঠার ১৩ লাইন হইতে আরম্ভ করিয়! 

৮৮ পৃষ্ঠার ৭ লাইনে যাহ বর্ণিত হইয়াছে 7 তাহা এই প্লীহা যকৃৎ 

যন্ত্রের বেদনা! এবং অপর বেদনাস্থলেও প্রয়েগ হইলে বিশেষ 

উপকৃত হইবেন, কিন্তু চতুঃপার্খে জ্য।কেট পুলটিস্ প্রদান হইবে না। 

৪। প্লীহা এবং যকুণড যান্্ের বেদনার উপরি ৪৯ নম্বরের 

ওষধ টিঞ্চার আয়োডিন তুলি দ্বারা বারম্বার মালিস করিলে বেদ- 

নার শান্তি হইয়া থাকে । 

৫1 প্লীহা বা যকৃ বেদনার উপরি ৭২ নম্বরের ওঁষধ 

মাষ্টার্ড অর্থাৎ রাই-সবপ চর্ণ জলে কর্দমবশ মাখিয়া কাগজে বা 
বন্ত্রখণ্ডে মাখ।ইয়া পটি প্রস্থত হইলে সেই পটি, বেদনা স্থলের উপরি 

প্রদত্ত হইবে, তাহার কিয়ত্ক্ষণ পরে জালা হইয়া রক্তবণ হয়। 

ততকালে অসহ্য যাতনা! হইলে এ মাষ্টার্ড পটি উঠাইয়া ফেলিবে। 

ফলকথা৷ এই যে, মাষ্টার্ড পটি কর্তৃক বেদনাস্থলের দুষিত শোণিত 
ও রসকে সঞ্চ।লন করিয় কিঞি€ ক্ষত উৎপাদন করে, সেই ক্ষতে 

ঈষদুষ্ণ গব্যদৃত, মাখন বা নবনী প্রদত্ত হইলে সত্বর এ সামান্য 



প্লীহা ও যকৎ-রোগের বিষয়। ৯৭ 

ক্ষত আরোগ্য সহ প্লীহা বা যকৃতের রক্তাধিঝ্য আরোগ্য হয়। 

অপরস্থ শীত্র ফোক্ষা করিয়া রূপে আরোগ্য করিবার ইচ্ছা হইলে 
৩৯ নম্বরের উষধ লাইকার লিটি তুলি দ্বার প্লীহা বা যকৃতের 

বেদনার উপরিভাগে ৪ কি ৫ বার ম।লিস করিলে কিয়কাল 
পরে-ই সেই*স্থন আরক্তিম হইয়া কোস্কা উশ্থিত হইবে, সেই 

ফোস্কা বদূরস ব| জলে পরিপূর্ণ হইলে কণ্টকাদি, দ্বারা গালিয় 
রসনির্গত করণানস্তর পুর্ব্ববঞ্চ ঈষদুষ্ গব্য-দ্বত বা মাখন, লাগাইলে 
ক্ষতাদি সহ প্রীহা ও যকৃতের রক্ত।ধিক্য আরোগ্য হইয়া 

থাকে । 

প্রদাহিক তরুণ জ্বর উপশ্থিত হইলে অর্থাৎ যকুত্যন্ত্রে রক্ত 
স্থান & হইয়া সেই রক্ত প্রদাহ জনা ভর বাকাসসংযুক্ত জর, 

উপস্থিত হইলে, অথব। প্লাহামন্দ্রে রক্ত সংস্থান হইয়া প্রদাহ জন্য 

জ্বর উপস্থিত হইলে, অথবা বক্ষঃস্থপার ফুস্ফুস্ যন্ত্রে রক্তসংস্থান 

হইয়া প্রদাহ জন্য জ্বর উপস্থিত হইলে, অথবা! ব্রন্-কাই-টিসে রক্ত 

সংস্থান, ফুল। ও বেদনা ভইয়া জ্বর উপস্থিত হইলে, কিন্যা প্লুরিসি 

জন্য জ্বর হইলে, ভাথবা গুরুতর আঘাত প্রাপ্তি জনা রক্ত সংস্থান 

হইয়া জ্বর প্রকাশ হইলে-_ এই কষেক প্রকার ভরের তরুণাবস্থায় 

অর্থা প্রথমেই ব্যবহার জন্য নিন্ে $ষধ বাবস্থা হইল; এই 

ষ্ররে কাস থাকা অবশ্য সম্ভব, তাহা হইলে নিন্ধোক্ত ওষধ 

ব্যবস্থা হইবে । যথা * 

+% দুধিত শে1”ভ একত্র অধিক ও নিদ্দিয় হওয়াকে রক্তসংস্থান কহে; ইংরাজীয় 

ভাষায় ইন্ফ1েসন কহে । 

৬১৩ 



১৮ চিকিৎসারত্ব। 

২১।- প্রদাহিক-তরুণভ্বরের ওষধ ব্যবস্থা । 

২২। এ প্রংলাইকার রাামোনিয়া যযযাসি-টেটিস্... ৫ বিন্দু। 

২৩। স্পিরিট নাইটিক ইথার -** ০৮০১৫ বিন্দু । 

৬1 ভাইনম ইপিক্যাকৃ ০০ ২০ তত তত ৫ বিন্দু। 

৮২। টিঞ্চার একোনাইট্ু *** ১০ তত ৩৮১ বিন্দু 

৫৫1 টিঞ্চায় ব্রাই-ও-নিয়া .... ১১০১2 ২ বিন্ছু। 

৫১। টিঞ্চার হায়সায়েমাস ... ১ ১০ শত € বিন্দু। 
৫1 ইপ্সম্সণ্টা .-- ০০ ০১০০ তত ইজ্যাম। 

৪৬1 টিচার কার্ডমম :* ১5 তত ৩৩০ বিন্দু । 

য্যাকোয়া! ( পরি বারি) ২5 ৮০ ১ ওন্স। 

* * এই সমস্ত মিলিত, ও ম্েশ্রিত হইলে ১ এক মাত্রা উধধ হইবে । 

ইহা ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিতে দিতে ২।৩ বার দাস্ত 

হইয়া কোষ্টশুদ্ধি এবং জিহ্বা! পরিষীতুর হইলে ইপ্দম-সপ্ট প্রয়োগ 

নিষেধ । তণ্ডিন্ন যোগ করিয়া দিতে ভইটব। 
শ্লীহায় ইন্ফ্লীমেসন (রন্রসংস্থান ) হই ছ্বর প্রকাশ পাইলে 

ল্লীহা যন্ত্রের অবস্থিতির স্থান উদরের বামপাঙ্গ? টিপিয়া দেখিলে 
রোগী বেদনা বোধ করিবে, এবং পেট টিপিবার',সময় প্লীহার 

আকৃতভিও হাতে ঠেকিয়া থাকে । এই বেদনার উপা*_আর 
যকৃৎ যন্ত্রে ইন্ভ্লামেসন্ (রক্তসংস্থান ) হইয়া জুর প্রকাশ হল 
যকৃৎ্ যন্ত্রের অবস্থিতির স্থান উদরের দক্ষিণ পার্খ টিপিয়। দেখিন? 
রোগী বেদনা অনুভব করিবে, পেট টিপিবার সময় যকুতের আকৃতি ত. 
হাতেও ঠেকিয়া থাকে এবং উদরের দক্ষিণ পার্খ দিনটি বোধ হয়। 

স্পট ও পা জন আপ সপ শট | শপ আপদ | পপ | শশা শত শা 
সা শপ ০ সপ সজিব 

" ইহ! বিলাতি প্ং দিতে পারিলে ভাল উপক।র আশখ। করা যায়। 



প্রীহা ও যরুৎ-রোগের ওষধ। ৯৯ 

ূর্ন্বোক্ত প্রদাহিক স্বরে এবং কাস-সংযুক্ত শ্বরে পূর্বে কথিত 
গুঁধধ ২। ৪দ্দিন সেবনের পর নিঙ্গলৈখিত ব্যবস্থানুসারে ওষধ 

প্রদেয় ;-_-যথা রর 

২২।-_কাস-লংঘুক্ত প্লীহা, যকৃৎ, গ্ুরিসি ও ব্রন কাই-টিস্ জরে ব্যবস্থা। 

২৬। স্পিরিট ক্লোরিক ইপার *** ৮ ত* ৮ বিন্দু। 
৮১। টিচার সিলি * 2 তত ১০১১০ বিন্দু। 

৬। ভাইনম ইপিক্যাকু -** ০১৫ বিন্দু। 
৮০ | টিঞ্চার সেনেগা ১০ 25০০ ০০১১৫ বিন্দু। 

৫৬। টিচার বেলেডোনা ১ ১৮১১৫ বিন্দু 
৫৫। টিচার ব্রাইগুনিয়া তত তি তত ২ বিন্দু 
৪৬। টিপশর কার্মম ১ ১১০১১ ৩০ বিন্দু। 
১৯। টিথ্ার সিনকোনা কোং *** ১১১১০ বিন্দু। 

কর্পুর মিশ্র বারি (ক্যাম্ষর মিকৃশ্চার ) ১ ন্ন। 

এই সমস্ত মিলিত হইলে এক মাত্রার উষধ হইবে । ইহা ৪ ঘণ্টা 

তান্তর এক এক বার প্রদান করিতে করিতে ক্রমে কাস উঠিয়া 

বক্ষ-স্থুল পবিজ্র, প্রীহা বরুতের প্রদাহের হ্রাস, এবং প্ররিসি ও ব্রন 

কাইটিস্ ক্রমে পরিক্ষার হইয়! দিন দিন হ্বরের লাঘব হইতে থাকে । 
, জ্বরাদির জন্য প্রগম হইনে শেষ পণ্যন্ত সম্যক উষধ জ্রাদির 

অবস্থা অনুসারে বাবস্থা হইলে-ই কুতকাধ্য হইবেন অর্থাৎ জ্বর- 

চিকিশসা অর প্লীহা ও যকৃ সংযুক্ত জ্বরচিকিওসা, এতছভয় 
* সম্যক্রূপে প্রায় তুল্য, তবে যাহা যাহা প্লীহা যকৎ নিবারণ জন্য 

আবশ্যক হইবে, তাহাই এক্ষণে লিখিতে বাধ্য হইলাম। মল 

অপরিক্ষার থাকিলে পুর্বলিখিত ৩ নং গষধ জোলাপ পাউডার ৩০ 



১০০ চিকিৎসারত্ব 

গ্রেণ, কিম্বা ২ নম্বরের ওষধ ক্যাষ্টর অয়েল এক ওন্স প্রদান 

করিয়া কোন্ঠ পরিক্ষার করিলে জ্বর, দাহ, পিপাসার সহিত শ্লীহা 
যকৃতের রক্তাধিক্য হ্রাস হইবে, অতিরিক্ত (বাড়।বাড়ি) জ্বরবিকার, 

প্রলাপ, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ অনুভূত হইলে পূর্বেবালিখিত 
অবস্থানুষায়ী উষধ ও মস্তুকে জলপটি ইত্যাদি প্রদানে রোগীকে 

নির্দোষ করিরু! ভ্বর বিরাম হইলে কুইনাই মিক্শ্চার দিয়! জ্বরত্যাগ 

করাইবে। 

গুরুতর জ্বরবিকারে উপজ্রবাদির বিষ্যু | 

গুরুতর ভ্বরবিকার উপস্কিভ হইলে গাত্রদাহ, পিপাসা, 

চক্ষুর্ঘলন, প্রঅাব কটু, জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ হওয়া (জিহ্বার কাঁট। 

কাটা বাহির হওয়া”), জ্িহ্বায় ক্রেদ (জিহ্বার ময়ল! থাক ), 

কাহারও বা জিহ্বার ক্ষত, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, প্রলাপ, মুচ্ছা, ভ্রম, কাস, 

কর্ণমূলে শোথ (কণ্তুলে বাঁচি আওরাণা), উদর স্মীত, কাহার বা 

উদরে বেদনা, ভেদ, বমন, হিক্ষা, শ্মাস, ঘন্ধ 'ও কম্প ইত্যাদি নানা 
উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে ১ অভএব প্রহ্োক উপদ্রবের কারণ 

এবং নিবুস্তির উপায় ক্রমে বর্ণনা হইতেছে। 
রব 

গাত্রদা হ,চক্ষু্ুলিন,প্রক্াব-কটু 'ও পিপাসা উপদ্রবের বিষয়। 

পিস্তাধিকা না হইলে কদাপি গাত্রদ্ন, চক্ষু সিন, প্রজাব-কটু 
ও পিপাসা হইতে পারে না, পিছাংশ অভিরিক্ত বুদ্ধি হউলে রোগা 

শুষ্ক বমন (ক্লাটুবমি ) করিতে করিতে হরিদর্ণ পিন্ত বমন করিয়াও 
থাকে । 

এই অবস্থার জ্গ্ন নমননিবুত্তি করাই ধীঘানের কর্তব্য কর্ম, 
কারণ বমন নিবারণ ন। করিলে অপর রোগ বা উপদ্রবাদির জন্য 



বমন-নিরত্ির কতিপয় উপায় ১০১ 

কোন ওষধ প্রয়োগ হইতে পারে না, যদিও প্রয়োগ করা! হয়, তাহা 

নিষ্ষল হইবে ; যেহেতু ওধধ উদরস্থ হইবা মাত্র বমনে উঠিয়া 
যাইলে, কিরূপে ওষধের ক্রিয়া হইতে পাল্পে; অতএব অগ্রে 
বমননিবৃত্তি করাই যুক্তিযুক্ত । 

বমন-নিবৃত্তির কতিপয় উপায়। 

কচি তালরশীসের জলপাঁম করাইলে, মুড়ি ভিজনার জলপান 

করাইলে, পাতি বা কাকৃজী-লেবু কাটিয়। কিঞি লবণসহ চোসাইলে, 
উদরে এবং মস্তকে জলপটি প্রদানে বমন নিবারণ হয়। 

৪। ৫টি ঘেঁচিকড়ি ( গেঁটেকড়ি) অগ্নি দ্বারা বিলক্ষণ পৌড়াইয়। 

কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধে নিক্ষেপপূর্ববক এঁ দগ্ধকড়ি, চুণ হইলে, সেই দুষ্ধ 
না-নাড়িয়। আস্তে আস্তে অর্থাৎ খুব সতর্কে লইতে হইবে, যাহাতে 

চুণ গুলিয়া না যায়; এইরূপে এ ছুগ্ধ কিঞিও কিঞি লইয় 
বারম্বার পান করাইলে বমন ও বমনোদ্বেগ নিবারণ হইবে । 

১৫ নম্বরের উধধ বায়-কার্ববনেট অফ্ সোডা এবং ১৬ নম্বরের 

'ষধ টার্টারিক য্যাসিড দ্বারা এভার-ভেসিং প্রস্তত করিয়া বারম্বার 

পান করাইলে বমন বা বমনোদ্বেগ এবং তৃষ্জা নিবারণ হইয়। 

থাকে। ১৫ এবং ১৬ নম্বরের গধধের বিষয় দৃষ্টি করিলে বিশেষ 
অবগত হইবেন। এই সঙ্গে যদি শরীরের উত্তাপ এবং কাস 

নিবারণের ইচ্ছা করেন, *তাহা হইলে এই এভার ভেসিং ভূপ্ট 

প্রস্তুত কালে সোডা মিশ্রিত জলে ৫৬ নম্বরের ওষধ টিচার 

, বেলেডনা ৫ বিন্দু পরিমাণে প্রতিবারে যোগ করিয়া পশ্চাৎ 

টার্টারিক ফ্যাঁসিড্ বা লেবুর রস মিশ্রিত জলসহ যোগ পূর্ববক 
সেবনে বমন, বমনোদ্বেগ, কাস, গাত্রের উত্তাপ নাশ হইয়া থাকে ; 



১৬২ চিকিতুসারত্ব। 

অধিকন্ত্র ইহ! সেবনে রক্ত গরম হইয়া মস্তকে উঠে না; অতএব 

ইহা অতি উত্তম উপায়। . 

বরফ বা বরফমিশ্রিত জলপানে, মৌরি ভিজনা ও কিঞ্চিু 
কর্পুর মিশ্রিত জলপানে, কর্পূর স্রীণে, শ্বেতচন্দনাদির ন্িগ্কত্াণে 

ক্রমে বমন ও বমনোদ্বেগ নিবারণ হয়। | 

মাষ্টার্ড ৭২ নম্বর ওষধ ) জলে মাখিয়া কাগজে বা বস্ত্রখণ্ডে 
লাগাইয়া সেই পটি উদরের পাকস্থলীর (ষ্টমাকের) উপরি 

বসাইলে, কিন্ব। ৩৯ নম্বরের ষধ লাইকা'র লিটি তুলি দ্বারা ৪। ৫ 

বার মালিস করিয়! ফোস্কা! করিলে নিশ্চয় বমন ও বমনোদ্ধেগ 

নিবারণ হয়। 

“ পূর্ব্বোক্ত ত্রযোদশ-বিধ উপায়ে বমন নিবারণ একান্ত না 

হইলে ৫৯ নম্বরের ছষধ ক্লোরোডাউন ৫ হইতে ১৫ বিন্দু পরিমাণে 

অর্দছটাক জলসহ ২। ৩ কি ৪8 বার সেবনেই বমন ও ভেদ নিবারণ 

হইয়া থাকে | লাইকার লিটিব পরিবর্ছে মান্টার্ড বা রাই-স্ষপ চুণের 
মলম্ প্রস্থত করিয়া পাকস্থলীর উপরি বসাইয়া আরক্তিম করিলে 

ভাল হয়, ইহাতেও শীঘ্র বমন নিরুক্ডি হইয়া থাকে ; কিন্কু এই 

ক্লোরোডাইন গুধধ প্রদানে যদি উদর ক্ফাত হয়, তাহা হইলে 

স্ফীনোদরে গরম জলের স্বেদ ( ফোমেন্টেসন ) করিলে কিম্বা গরম 

কল আর সাবান দিয়া উদূরে মালিস করিলে উদবস্ফীততা নিবার্ণ 
হয়। সোডায়্যাসিছ দিয়াও (১৫। ১৬ নম্বরের ৪ষধ দিয়াও ) 

উদ্ূর স্ফীততা নিবারণ হইতে পারে, ১৫। ১৬ নম্বরের ইষধ দেখ। 

এইরূপ বমনাদি স্থলে পাঠিলেবুর রস সহ মিছ্িরির সরব 
কিঞিঃৎ কিঞ্িৎ প্রদান হইতে পরে। 

প্রথম হইতে এ পধ্যন্ত বমন নিবারণের উপায় যে কয়েক 



জিন্বায় কণ্টকারুতি চিহ্ন উপদ্রব ১০৩ 

প্রকার বল! হইল, ইহা দ্বারা প্রজা সরল, পিপাসার্নিবারণ হইতে 
পারে। বমন নিবারণের পর ৫৮ নম্বরের ওষধ টিচার জেন্সিয়ান 
৩০ বিন্দু হইতে ২ ডাম পর্য্যন্ত আবশ্যক বিধায়ে প্রয়োগ করিয়া 
পিত্তনাশ করিবার চেষ্টা করিবে । ইহা দ্বারা কেবল পিত্তনাশ হইবে 
এরূপ নহে ; অধিকন্তু পিস্ুনাশ, জ্রনাশ, মৃদু বিরেচক ও আগ্নেয় 
শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ইহা! পথক্ দিতে ইচ্ছা করিলে অদ্ধ ছটাক 
জলসংযোগে সেবন হইবে। শ্ভ্বরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অবস্থান্ু- 

সারে পুর্ববলিখিত ব্যবস্থার ওষধ ও তণসহ এই পিন্তনাশক, আগ্নেয়, 

ম্বহুবিরেচক ও জ্বরদ্ব টিঞ্চার জেন্সিয়ান্ প্রত্যেক বারের গঁধধে ১৫ 

বিন্দু পরিমাণে যোগ করিয়া ২ ঘণ্টা কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন 
হইবে। এইরূপ ফিভার মিক্শ্চার ওষধ বার্ন্বার প্রদানে জ্রের 

বিরাম হইলে কুইনাইন মিকৃশ্চার প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে । 

এই সকল চিকিগুসাদি দ্বার পিন্তনাশ, জ্বরনাশ করিতে পারিলে 

কদাপি গাত্রদাহ, পিপাসা, চক্ষুর্বলন ও প্রজ্রব-কটু থাকিবে না। 
অপর উপদ্রবের বিষয় নিম্নে বার্ণ ত হইতেছে । 

জিহ্বায় কণ্টকাঁকৃতিচিহ্ন উপদ্রব । 

জ্বরবিকার রোগে রোগীর জিহবা! কণ্টকাকীর্ণ হওয়া অর্থাৎ 
জিহ্বায় কাটা কাট বাহির হওয়া, কেবল শ্রেক্ষর চিহ্ন, যে সময় 

রোগীর জিহবা কণ্টকাকীর্ণ* হইবে বা থাকিবে, সেই সময় নিশ্চয় 

ধমনী নাড়ী স্থুল, জ্বরের দীর্ঘকাল ভোগ বা একভ্বরিতা ইত্যাদি 

চিহ্ে চিহিত হইবে ; এজন্য ৭ হইতে শেষ নম্বরের ওঁষধ আবশ্যক 

মতেশ্ব্যবস্থানুসারে প্রয়োগ হইলেই জ্রত্যাগ, পুষ্টির হাস, জিহ্বার 

কণ্টকাকৃতি দুশ্চিহ্ন দূরীভূত হইবে, তগুপরে কুইনাইন মিক্শ্চাঁর 



১০৪ চিকিৎসারত্ব ] 

প্রাদানে-ই আন্রাগ্য সম্ভব । এই অবস্থায় রোগীর মল অপরিষ্কার 

থাকিলে, উল্লেখিত ওষধ সহ ৫ নং ওষধ সম্ট প্রতিমাত্রায় ২ ড্রাম 

প্রদানে উদর পরিষ্কার করিতে পারেন । 

ক্লেদান্বিতজিহব! উপদ্রব । 

জ্বরবিকার কালে জিহবায় ক্রেদ বা ময়লা থাকার প্রতি অপর 
কিছুই কারণ নাই, কেবল উদর অপরিদ্ধার অর্থাৎ কোষ্ঠগ্ুদ্ধি না 
থাকিলেই জিহবা! অপরিক্ষার থাকিবে ; ইহাতে সন্দেহ নাই। 

পুর্বকথিত মিকৃশ্চার ওষধের মধ্যে যে-টি দেওয়া আবশ্যক, সেই- 

টিকে স্থির করিয়া তসহ ৫ নম্বরের গঁধধ সল্ফেট্ অফ ম্যাগ্রিসিয়া 
২ ড্যাম পরিমাণে প্রতি মাত্রার ট্ুষধে যোগ করিয়া মলভাগ 

করাইলে, কিন্বা অধসর মত অর্থা ভুরের প্রথম অবস্থায় রোগী 

সবল থাকিতে ৩ নম্বরের গঁধধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ প্রদানে 

অথবা ২ নম্বরের ইবধ ক্যাক্টরু আয়েল ১ গুন্দ প্রয়োগ করিয়া মল 

পরিষ্কার করাইলে-ই জিহ্বার ব্রেদ দুরীভূত হইবে । 

জিহ্বার ক্ষত উপদ্রব । 

জ্বরবিকার কালে বদি জিহবায় ক্ষত প্রকাশ হয়, সেইটিও 

শ্রেন্মার চিহ্ন । পুর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার ষধ মধ্যে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা 
করিয়া জিহবার ক্ষতর জন্য মধুসহ রসমাঁণিক না রসাগ্তন, রসসিঞ্দুর 

কিম্বা মকরধবজ প্রস্তরের আধারে ঘর্ষণ করিয়! চন্দনব্ড হইলে 

জিহ্বার ক্ষতর উপরি অঙ্গুলি দ্বারা দিবসে ৩। ৪ ব্লার লাগাইলে 
২। ১ দ্িবসে-ই নিশ্চয় আরোগ্য হইবে । শোয়াগার খৈ মধুসহ্ব 
ঘধিত হইয়া জিহবা য় প্রদান হইলে, কিম্বা মেধীর ( ভেড়ীর ) দুগ্ধ 

জিহ্বর ক্ষত স্থানে লাগাইলে ২। ৪ দ্রিবসেই ক্ষত আরোগ্য সম্ভব । 



টি 

চক্ষুরক্রবর্ণ প্রলাপ মুচ্ছ ও ভ্রম উপদ্রব । ১০৫ 

মধু কিম্বা ভেড়ীর ছুগ্ধহ ২৫ নং ওুঁধধ ক্লোরেটু অঞ্ষ পটাশ মর্দন 
করিয়া জিহবার ক্ষতে লাগালে, অথবা জলসহ ক্লোরেট অফ পটাশ 

মিলিত করিয়! নিত্য নিত্য বারম্বার কুলি করইলে জিহ্বার ক্ষত 
আরোগ্য হয়। 

চক্ষুরক্রবর্ণ প্রলাপ মুচ্ছ। ও ভ্রম উপদ্রব | 

টিসি রোগে চল্ষু-কক্ত-বর্ণ হওয়ার প্রতি কারণ, অপর 

কিছুই নয়, কেবল ভয়ানক জুরের উঞ্ডেজে দেহস্ শোণিত গরম 

হইয়া মস্তকে উঠিলে চক্ষুঃ আরক্তিম, প্রলাপ, ভ্রম ও মুচ্্া হইয়া 

থাকে। ইহার প্রতিকার ঘড়ে ৭২ নং ওধধ মাষ্টার্ড বা ৩৯ নং 

ইম্প্াষ্টাম্ ক্যান্থারাইডিস্ উষধের পট অথব| লাইকার লিটি ওষ্ধ 
তুলি দ্বারা ৪1 ৫ বার লাগাইয়া ফোস্ক। করিলে ঘাড়ের শিরা 

অবলম্বনে শোণিত, আর মস্তকে উঠিতে পারে না। মস্তক মুগ্ডন 

করাইয়া ৮৪ ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত নিবসানুসারে ব্রফ মিশ্রিত জল 
বা ২৪ নম্বরের ওষধ শে।র! কিন্বা ৬০ নম্বরের উষব নিষাদল মিশ্রিত 

জলপটি প্রদানে উহ্রেজিত ও উদ্ধগ।মি শোণিন দ্ধ হইয়া অধোগ 
হইলে-ই চক্ষুর আরম ভাব, প্রলাপ, ভ্রম ও মুচ্ছ্ছ আরোগ্য 
হইতে থাকে। বিকারাদি রোগ শাশের জন্য পুর্ণনকখিত গুষধ 

অধবশ্যক মতে বাবস্য। আণ্ব। পশ্চাল্িখিত বিকারাদির উষধ অবস্থা 

নুসারে বাবস্থা হইবে | 
বিকারেরু দোষ ও ভরত্য।গ হইলে কুইনাইন মিকৃষ্চার ব্যবস্থ্বেয়। 

মুচ্ছ(ভঙ্গের কারণ ৩১ নং ঁধধ লাইকার য়ামোনিয়া অথব! 

৩২ নম্বরের ষধ কার্পবনেট অফ র্যামোনিয়ার আ।ণ দানে সত্বর 

মুচ্ছ[ভঙ্গ হইয়া থাকে। তগ্পরে জাতি বা সামান্য লৌহ-শলাকা 
*. ১১ 



১০৬ চিকিৎসারতু । 

দ্বারা দন্ত সংলগ্র (দত কপাটি ) চাড়াইয়া মুখে নিগ্ধ ও স্ুবাসিত 

বারিদান এবং আর্রক-রস বা গেলমরিচের গুড়া প্রদান কর্তব্য । 

* কান উপদ্রব । 
জ্বরের সহিত কাঁস থাকিলে ৬। ৫১ | ৮১ নম্বরের উল্লিখিত 

ভাইনম ইপিক্যাক ইত্যাদি উষধ, পুর্নকথিত ব্যবস্থা পত্রের ওউঁষধ 
সহ যোগ গাঁকিলে আরোগ্য হইবে । 

ভ্বর-বিকারকালে কর্ণমূল-শোথের (বিচি আওরানা'র ) বিষয় । 

স্বরাদিতো ব! ভ্বরমধ্যতো ব। জ্রান্ততো বা শ্াতমূলশোথঃ | 

স চাপ্যসাধ্যঃ খলু কৃচ্ছসাধাঃ শখেন সাধ্য; কথিতো ভিষগ্ভিঃ॥ 
, অন্থার্থঃ--জুর প্রকাশের পুনের কর্ণমূল স্ফাত হইরা পরে 

ভয়ানক জ্বর প্রকাশ হইলে, সে শ্রতিমূল শোথকে প্রাণনাশক 
বলিয়া জ্ঞান করিবে । জুরবিকারের মধ্যানস্থায় আতিমূলশোথ 

প্রকাশিত হইলে বনহুকষ্টে গ বন্ধু চিকিৎসার আরোগ্য হইয়া 

থাকে । জুরবিকারের শেষভাগে শ্রুতিনুল শোণ প্রকাশ পাইলে 

সখসাধা অর্থাৎ সামান প্রতিবান্ধেই আরোগা ভয় । 

দ্ররবিকার কলে কণমুল সাত হইয়। অতিশয় কন্কন্ করে, 

এজনা মুখ ন্যাদন করিতে পরে না, জ্বরের গ্রবলত। ইত্যাদি নানা 

চিত্ত হইয়। পাকে : স্সমতএব ৮%। ৮৬ পৃষ্ায় লিখিহ গরম জনের 

স্বেদ নিয়ত প্রদানে ( ফোমেন্টেমন করণে ) কিন্ব। নিয়ত পুলটিস 
প্রদানে গগব! ৪৯ নম্বরের ওষপ টিপার আরডিন তুলি দারা দিবসে 
৮। ১০ বার মালিস করণে ক্রমে বেদনাসহ কর্ণমূলশোথ উপশম, 

হইতে থাকে অর্থাত এহ সকল প্রতিকারে অচল শোণিতকে সচল 
করিয়। স্থানান্তরে সঞ্চালিত করে। 



ভ্বরকালে উদরস্ফীততা উপদ্রেব। ১০৭ 

মসূরির দাল, কিঞ্চিৎ মুসববর ও কিঞ্চিৎ আফিম এই সমস্তকে 
ৃস্তূর পত্রের রসের সহিত বাটিয়া বারন্বার প্রদানে ২। ৪ দিবস 
মধ্যে আরোগ্য সম্ভব | 

কিঞ্ি জলসহ ৫৬ নম্বরের গধধ টিঞ্চার বেলেডোনা ১৫ বিন্দু 
পরিমাণে ৪ ঘণ্ঠা অন্তর সেবনে, আর লিনিমেন্ট বেলেডোনা ২।১ 
ড্যাম লইয়। কিঞিঃৎ জলসহ মিশ্রিত করিরা সেই জ্বলে বন্ত্রথপ্ড 

ভিজাইয়া শ্রুতিমূলশোথে সংলগ্রপুরবিক ভুলি দ্বারা এ গুধধমিশ্রিত- 

জল, বস্পটির উপরি সতত প্রদান হইলে আরোগা ভইয়া থাকে । 

জ্বরাদির জন্য পূর্নলিখিত এবং পশ্চাল্লিখিত ইষধাদি, অবস্থান 

সারে প্রয়োগ হইলে ক্রমে তদ্বারা নির্দোষ এবং জ্রুরতাগ করণা- 

নন্তর কুইনাই মিকৃশ্চার দিবে । 

এ সকল প্রতিকারেও বদি শ্রতিমূল শোথ টি উঠে, তাহ 

হইলে শাস্ত্র চিকিৎসা করাইয। ক্ষতাদির চিকিৎসা করাইবে। 

জ্বরকালে উদরস্কাতত! উপদ্রব | 

৬০ জবরকালে নায় প্রকুপিত হইলে, উদরে ভুক্ত বস্তু অজীর্ণ হইলে, 
ক্রিমিদোষ থাকিলে, অপরিমিত উঞ্ঠকারক ইষধ সেবনে, মলবদ্ধ 

থাকিলে, এবং অপরাপর নানা কারণেও উদরস্ফীত হইতে পারে। 

ইক্রার প্রতিকার ক্রমে বণিত হইতেছে । 

যদি বায়ু প্রকুপিত হিয়া উদরস্ফীত হয়, তাঁভা হইলে বায়র 

শাঞ্জিকারক* প্রতিকারে-ই আরোগ্য হইবে; যথা স্ফীতোদরে 

গরম জলের সহিত সাবান (সোপ) দিয়া কিছু সময় মালিস 

করিলে, তার্পিন তৈল উদ্রে মালিস করিলে, উদরে শীতল জল 

সিঞ্চন বা জলপটি প্রদান করিলে, সোডা ও ট।টারিক য্যাসিড্ 



০৮৮ চিকিৎসারত্ব | 

(১৫। ১৬ নম্বরের উঁধধ ) সেবনে, উদরে গরম জলের স্বেদ 
প্রদানে ( ফোমেন্টেসন্ করণে ) বায়ুর শান্তি হইয়া উদরস্কীততা 
নাশ হইয়া যায়।* পাতি ব| কাক্জীলেবুর রসসহ মিছিরির জল 

কিঞিঃ কিঞিঃ পান করালে এবং বাতাবি লেবুর, রস, বেদন। বা! 

গরমদুগ্ধ ইহা দি পথ্য দ্বারাতেও বায়ুর শান্তি হয়। 

অজীণ্জন্য উদরস্ফাত হইলে আগ্নের গুষধাদি প্রয়োগে 

জীর্ণকাধ সম্পাদন করাইয়। ২।১ পা দাস্ত করাউলে উদরস্ষীততা 

নিবারণ হয়।__পৃস্ঠ ব৷ কোন সেবনীর় ওঁধধ সঙ ৪৬ নং টিঞ্চার 

কার্ডমম্, কিন্বা ৮ নম্বরের টিথশর জিপ্তার অগবা ৫৮ নম্বরের টিঞ্চার 

জেনসিয়ান্ থাকার মাতা দি করি হ কি ৩ ঘন্টা শন্তর সেবন 
করাইলে তঙ্গার্ণ দোষ না হইয়া উদরক্ফাতত] আরোগ্য 

হইতে পারে; সোডা রামিড, প্রয়োগে উপকার দর্শে।--যে 

কোন উনধ এই আআজীণ স্তলে প্রয়ে!গ হইবে, সেই ইষধ সহ বা 

পৃগক্ জল প্রয়োজন হষ্টচল মৌরি ভিজানার জলযোগ করিলে 

অজীণাবস্যর বিশেব কললাভ হয়। 

যদি ক্রিমিদোষজন্য উদরস্ফাহতা জন্মে, তাভা হইলে জ্বরের 

প্রথম আবস্থায় এই ক্রিমিদোব নিবারণ জন্য ১৫ নং ইষধ বায়- 

কাবলনেট্ আক, সোডা ১০ গ্রেণ, ভিশমন্্ ৩৮ নম্বরের উষধ 

স্তান্ট,নাউন ৩ কি ঈ গ্রণ এক উভয় নোগ ক্করিরা ১ টি পুরিয়া 

প্রস্থৃত হইলে সেবন করাভনে ; এবং & কি ৫ ঘন্ট। সময়ের পর 

৩ নং গ্ুবধ জোলাপ পাউডার ৩৭ গ্রেণ কিন্বা ২ নঙ্গারের ইষধ 

ক্যান্টর অয়েল ১ ইন্ম সেবন কর।ইফা ২। ৪ বার দাস্ত করাইলে 
উপস্থিত ক্রিগি ধ্বস ভহবে, কিন্তু উহাতে রোগীর ধাতু অতি রুক্গন 
হহতে পালে। 



স্বরকালে হিকক! ও শ্বাস উপ্পগ্রবের বিষয় । ১০৯ 

উঞ্ণকারক ওধপাদি দ্বারা উদরস্ফীত হইলে, সেই ওষধ সেবনে 
বিরহ করাইয়া উদরে জলপটি প্রদানে, পানজন্য ঈষদুষ্ ছুগ্ধ দানে, 

পাঁতি বা কাক্জীলেবুর রসসহ মিছিরির সর্বেনাছ প্রদানে আরোগ্য 

লাভের আশা। 

মলবদ্ধজন্য উদ্ররল্টীত হইলে ২ কি ৩ নম্বরের গুঁষধধ ক্যাষ্টরু্ 
অয়েল বা জোলাপ পাউডারের জোলাপ প্রদানে-ই আরোগ্য হয়। 

বেদন! উপদ্রব | 

জ্বরক1লে উদরে ব। অন্যত্র নেদন! উপস্িত হইলে ইতিপূর্বে 

বেদনা শান্তির জন্য যে সকল উপায় ৮৬ পুষ্ঠঠর ১৩ লাইন হইতে 
৮৮ পৃষ্ঠার ৭ লাইন পথ্যন্ত বল! হইয়াছে; তাহাই অবলম্বন 
করা কর্তব্য | 

ভেদ উপদ্রবের বিষয় । 

জুরকালে অতিশয় ভেদ হইলে ইহাকে জ্রাতিসার কহে। 
পৃথক্ বা জুরকালের সেবনীয় গঁধধ সহ ৪৫ নম্বরের ওষধ টিঞ্চার 
ওপিয়াই কিন্বা ৫৯ নম্বরের উধধ ক্লোরোডাইন তথাকার মাত্রান্ু- 

সারে ব্যবহার করাইলে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে । 

্ জ্বরকালে হিক্ষা ও শ্বাস উপন্রবের বিষয়। 

ল্ঘন্ন ( উপ্বাস ).* মলমু্রের বেগধারণ, উত্কট রোগের 

পীড়ন ইত্যাদি নানা কারণে হিক্কা এবং শ্বাস উতৎপন্তি হইয়া থাকে । 

* হিকা পঞ্চবিধ ; যথা-_ 

অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীন্তথা ৷ 

বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চহিকা% করোতি হি ॥ 



১১০ চিকিৎসারত্ব । 

১। উপযুণ্পরি অতিশয় পান ও ভোজনে কুপিতবায়ু উদ্ধগত 
হইয়া যে হিন্ক। উত্পাদন করে, তাহার নাম অন্নজা। 

২। থামিয়া থামিয়া বেগদ্ধরে যে হিক্কাদয় প্রকাশ পায় অর্থাৎ 

যোড়া যোড়। হিষ্কা হয় এবং হিক্ক প্রকাশ কালে মস্তক ও শ্রীবা 

কম্পিত হইলে, তাহাকে যমল! হিকা! কহে। 

৩। অল্লুবেগ দ্বারা অসংখ্য অথচ, সামান্য হিকা হইলে তাহার 
নাম ক্ষুত্র হিকা। 

৪1 অনেক উপদ্রবযুক্ত এবং মহাশব্দ বিশিষ্ট হইয়া যে হিক্ক! 

নাভিদেশ হইতে উত্পত্তি হয়, তাহার নাম গম্তীরা। 

' ৫1 সমস্ত শরীর কম্পিত করিয়া বস্তি ( তলপেট ), জদয় ও 

মস্তক এই তিন স্তানকে অতিশয় বেদনায় কাতর করিয়া যে হিক্কা 
উতপন্ন হয়, তাহার নাম মহাতিক| | 

এই পঞ্চবিধ হিক্কামধ্যে গন্তীরা এবং মহাভিক। অসাধ্য এবং 

আশু প্রাণ-ঘাতিনী ।--অপর তিন প্রকার চিকিগসাসাপা ১--কিন্তু 

অপর হিক্কাতরর শ্শসাধা ভইলেও আবন্গাভেদে অসাধা হইয়। 

থাকে ।__হিক্কার উত্পন্তি সমন শরীর সঙ্ষরচিত হইয়া উদ্ধ দৃষ্টি 
হইলে (6ক্ষুঃ কপালে উঠিলে ) সকল প্রকার ঠিক্কা-ই অসাধ্য 
হইতে পারে। বিশেষতঃ ভুর্নিল রোগীর পক্ষে সামান্য হিন্কার 
বেগ অসন্ হইয়া পাকে ; অহএব 1হক্কা রোৌগের যগুকিঞ্চিৎু 

প্রতিকার বলা হইতেছে £ বথা_গনশন জন্য হিক্কা ভইলে কিঞি 

বলকর পথ্য পক ব্যবস্থের ।--উদ্তকারক ওষধ জন্য হিক্কা হইলে 
উঘধ বন্ধ করিয়া শিগ্ধক্রিরা। ভিভকরী ১ বথা-_মিছিরির সর্দেরীহ, 
সোডা র্ল্যাসিড, বাতাবিলেবু ও বঙ্কাদুগ্ধাদি পথ্য এবং উদরে 



শীতলাবস্থার ওষধ। ১১১ 

জলপটি; সামান্য হিকা৷ থাকিলে গোলমরিচ সুচের অগ্রে বিদ্ধ 
করিয়া দীপশিখায় দগ্ধপূর্ববক ঘ্রাণ প্রদানে হি্কা নিবারণ হয়। 

জ্বরবিকারে হিক্কা এবং শ্বাস উপস্থিত হচ্ছলে রোগীর অবস্থা 

অতিশয় মন্দ করে অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু ঘন্মনিঃনরণ, বাড নিষ্পত্তি 
করিতে অক্ষম; শীতলাঙ্গপ্রাপ্ত, নাড়ীর গতি অতি মৃদু এবং তাপম!ন 

যন্ত্র (থাম্মোমিটার ) দ্বারা স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮॥০, ডিগ্রির ন্যুন 

অর্থাৎ ৯৭ কি ৯৬ ডিগ্রি অদ্থমান হওয়া, এই সকল এবং অপরাপর 

বিকার লক্ষণাদি লক্ষিত হইলে নিম্নলিখিত ওঁযধ ব্যবস্থা করা 
কর্তব্য | 

২৩।-_শীতলাবস্থার ( মন্দাবস্থার ) ওষধ। 

৩১। লাইকার য়্যামোনিয় ... ১৪ হইতে ২০ বিন্দু। 

৩৪। স্পিরিট সল্ফিউরিক ইথার ১০ হইতে ২০ বিন্দু। 

৩৫। ভাহনম গ্যালেসাই ১১০১ হইতে ৪ ড্যাম । 

১০। ক্যাম্দর মিকৃশ্চার ... ৮০ ০০৩০১ খনন । 

এই সমস্ত মিজআ্রিত করিলে একবারের পানীয় ওষধ হইবে। 

ধমনীর অবস্থান্ূসারে ১, ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর যতবার প্রয়োগ 

বিবেচন! করিবেন ; তত-বার দিতে পারেন ।--ইহা! ধমনীর ক্ষীণা- 

বস্তার প্রয়োগ করিলে শরার গরম, ধমনীর উন্ভেজ অর্থাৎ নাড়ীর 

গতি সহজ হইয়া আসিবে এবং আক্ষেপ ইত্যাদি উপদ্রব সম্যক্ 

নাশ হইরা আরোগ্য প্রায় হইলে ৩৬ নং ওঁধধ পোর্ট-ওয়াইন সহ 

গরমদুপ্ধ বা মাংসের যৃষ অল্প অল্প পথ্য দিতে থাকিবেন ; তৎুপরে 

জ্রুবিরাম কীলে কুইনাইন মিক্শ্চার দিয়া ভ্রত্যাগ করাইবেন। 



১১২ চিকিৎসারত্ব | 

২৪।* _ড্বরবিকারের শেষাবস্থার ওষধ। 

৩৭। মাস্ক বা মুগনাভি * ..১ ১১১০০০১০ গ্রেণ। 

১০ | ক্যান্ষর বা কপূর *** ১৫ তত ১২ গ্রেণ। 

এই উভয় একত্র মিশ্রিত করিয়৷ ৪ পুরিয়াতে বিভাগ করিবে। 

নাড়ীর অবস্থানুসারে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর এক একটী পুরিয়া 
মধুসহ মর্দন পুর্নবক সেবন করাইলে ন্াড়ীর উত্তেজনা, আক্ষেপ ও 

হিক্কা নিবারণ, দেহের উঞ্ণতা এবং অন্যন্য বিকার লক্ষণের শান্তি 

হইয়া থাকে । ইহা! অতিশয় উত্তেজক ( ছ্রিমিউ-লেন্ট )। 

২৫।--ভ্বরবিকারের শেবাবস্থার ওষধ। 

ও এসি5 । কার্নননেট অক্ য্যামোনিয়া "৮১৫ গ্রেণ। 

৩৫। ভাহনম গ্ালেমাত ১১ ড্যাম হইতে ৪ ড্যাম্। 

১৯। টিচার সিন্কোনা কোম্পাউপ্ড ই বিন্দু। 
১০। ক্যান্ষর মিকৃশ্চার "১১2০৮ ১ উন্স। 

এই সমস্ত মিশ্রিত করিলে একমাত্র । ধমনীর আবস্থানুসারে 

১, ২ কি ৩ ঘণ্ট। অন্তর বৃশবার প্রদান আবশ্যক বোধ করেন, 
তত-বার দিতে পারেন । উহ উঞ্ঃকারক উত্তম বিষধ, অতএব 

প্রয়োগ হইলে জ্বরবিকার নাশ. ধমনশীর সহজ-গতি, দেহ গরম 
ইন্তাদি পুর্ননবহ কাধ্য হয়, ধমনার গতি সহজ অবস্থায় আসিলে 
জ্বরবিরাম-কালে কুইনাইন মিকৃশ্চার দিয়া পুননূণ পথ্য দ্িবে। 



কুইনাইন মিকৃশ্চার। ১১৩ 

২৬।-_শেষাবস্থার ওষধ | " 

৩৩) স্পিরিট ঝ্যামোনিয়া ব্যার্লামেটিক ,*"* ২ ভ্যাম। 
৩৭। টিথ্ার মাস্ক ৮৮৮ ১০ 2৮৮০ ১হড্যাম | 
২৬। স্পিরিট ক্রোরিক ইথার ..১. .** .*৮ ১২ ড্যাম । 
৪৬। টিচার কার্ডমম কোম্পাউন্ড *** ১৮৮ ১ স্যাম। 
১৯। ডিককৃসন সিন্কোনা "৮ ৮৮2১8 খন্স। 
ইহা একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ অংশে (৪ ভাগে) বিভক্ত 

করিবে, ততপশ্চা্ড ২ ঘণ্টা মন্তর ইহা সেবন করাইলে বিকার, 
মোহ, ভ্বর ইত্যাদির হাস হইয়া ভ্বরত্যাগ হইলে কুইন।ইন মিক্শ্চার 

দিবেন। যথা 

২৭।-__কুইনাইন মিকৃশ্চার। 
২০। কুইনাইন উড 2888. ৪. 25৬০.. হ 8 ধাণি। 

২১1 ডাই-লিউ-টেড সল-ফিউ-রিক য়্যাসিড, ৪৮ বিন্দু। 
খলে ফেলিয়া একত্র মর্দন ও মিশ্রিত করিয়া শিশি মধ্যে 

প্রদান ; তৎপরে-_ 

৪৬। টিঞ্চার কার্ডমম কোং .** ৮০১ ড্যাম । 
পরিষ্কার জল ১০, ০০০০০ ৬ ওন্ন। 

“ এই সমস্ত একত্র করিয়া ৬ দাগে বা ৬ অংশে বিভক্ত করিয়া 
স্বরবিচ্ছেদ্র কীলে ২ কি $ ঘণ্টা অন্তর অদ্ধ ছটাক পরিমাণে অর্থাৎ 
এক এক অংশ সেবন করান বিধেয় । এইরূপে ৪ 1 ৫ বার সেবিত 

* হইলে জর বন্ধ হইবার সম্ভব । এইরূপ ওষধ প্রদানে এক দিবসে 

জবর বন্ধ হয় উত্তম, নতুবা উপধুর্পরি ২। ১ দিন জ্বর-বিরাম কালে 
এইরূপে কুইনাইন প্রয়োগ করিলে নিশ্চয় জ্বরত্যাগ হইবে । 

১৫ 



১১৪ চিকিৎসারত্ | 

'২৮।-__কুইনাইন্ মিকশ্চার | 

২০। সলফেটু অফ কুইনাইন *** ৫ হইতে ১০ গ্রেণ। 

৪৩। ডাঃ নাইট্রো-মিউ-রেটিক্ ক্ল্যাসিড্ ১০ হইতে ১৫ বিন্দু । 

একত্র খলে মর্দন করিয়। শিশি মধ্যে ঢালা হইলে-_ 

৩৬। ভাইনম রুব্রম বা পোর্টওয়াইন ২ ড্যাম। 

১৯। ডিককৃ-্সন সিন্কোনা ১.১ ১ গুন্ন। 

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিলে এক মাত্রার ওষধ হইবে, 

বিকারাবস্থায় জ্বরের বিরাম পাইলে যে কয়েকবার দিতে পার! 

যায় ২ ঘণ্টা অন্তর ইহা প্রদান হইবে । ফলে একদ্িবসে ২০ । ২৫ 
গ্রেণ কুইনাইনের অন্তিরিক্র প্রয়োগ না হয়। 

এইরূপে ৩। ৪ বার কুইনাইন প্রয়োগ করিতে পারিলে 

বিকারাদ্দি সহ জ্বর এককালে আরোগা হইবে । যদি মল পরিক্ষার 

করণের ও অগ্নি বৃদ্ধির আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রতি মাত্রায় ৩০ 

বিন্দু পরিমাণে ৫৮ নং 'উষধ টিচার জেন্সিয়ান্ প্রয়োগ করিলে 
শরীরের উত্তাপ নাশ, মুদধ বিরেচন, পিন্তদোষ সংশোধন হইয়া 

প্লীতিজনক ফললানভ হয় । যদি উদরাদির মধ্যে কোন স্থানে বেদনা 

থাঁকে, 'তাভাঁ হইলে উস সহ প্রতি মাত্রীয় ১* কি ১৫ বিন্দু পরি- 

মাণে ৮ নম্বরের বধ টিঞার জিগ্জার যোগ করিয়া এই কুইনাইন 
মিক্শ্চার প্রদান করিলে পাকস্থলীর বেদনার হ্বাস, অমিশক্তির 

বৃদ্ধি, আভ্যন্তরিক মন্ত্রীদির উত্তেজ ইত্যাদি গুণ প্রকাশ হইয়। 
থাকে। 



পালাম্বরের ব্যবস্থা । ১১৫ 

২৯।__কুইনাইন মিকৃশ্চার | , * 

২০। সল্্ফেট অফ কুইনাইন , *** *** ২৯ গ্রেণ। 

২১। ডাই-লিউ-টেডভ-সল্-ফিউ-রিক-র্যার্সিড ৪০ মিনিং। 

৮। টিথার জিগ্জার ক 8৬ 225৮ উড্যাম। 

১৯। টিঞ্চার সিন্কোন। কম্পাউও্ড *** ১ ভ্যাম। 

৪৬। টিঞ্চার কার্ডমম্. **১ ১ ৩ এ ভ্যাম। 
জল ১০৪ ০০০5০০০৪8 ওন্স। 

ইহা একত্র সংযোগ করিলে ৪ ভাগ হইবে, তগপরে ছুই ঘণ্টা 
অন্তর জুর বিরাম কালে ইহা সেবন করালে নাড়ীর দোষ সংশোধন 

হইয়া জ্রত্যাগ হয়। নাড়ী ছুর্দবল থাকিলে ভাইনম গ্যালেসাই 
৪ ড্যাম যোগ করিয়া এই ওষধ প্রদান করা কর্তব্য । 

৩০ ।-_পাঁলাজ্বরের ব্যবস্থা | 

২০। সল্ফেট অফ কুইনাইন -** ০৮১৬ গ্রেণ। 
২১। ডাই লিউ-টেড-সল্.ফিউ-রিক-য়্যাসিড ... ৩০ বিন্দু। 

৮। টিঞ্চার জিঞ্জীর -.. ১৮৮ তত ৮৮১১১ ১ইড্যাম। 

১৮। টির কলম্বা ২ ১ তত ৮১০০ ১ইড্যাম। 
জল এডি: 8৮5: :828- 2. জর 4৫ ৮ ওন্লস। 

এই সমস্ত একত্র কবিয়া ৮ অংশে (৮ ভাগে) বিভক্ত করিবে; 

তৎপরে পাল্লাজ্বরের বিরামকালে কাচ ব৷! মৃগ্ায়পাত্রে অদ্ধ ছটাক 

, পরিমাণে দিবসে দুই বার, কি তিনবার করিয়া ইহা! নিত্য সেবন 

করাইলে পালাজ্বর মাত্র আরোগ্য হইয়। ক্রমে রোগী বলবান হইতে 

থাকে। পালাম্বরে রোগীকে পুরাতন চাউলের অন্ন, কৈ মাগুর 



১১৬ চিকিৎসারত্ব । 

ও ক্ষুদ্র মঠ, আলু, পটোল ইত্যাদি দ্বারা যে যৃষ হইবে, সেই যুষ ও 
বঙ্কাছুপ্ধ ইত্যাদি দ্বারা এক সন্ধ্যা পথ্য দিয়া রাত্রিকালে ক্ষুধা হইলে 

ছদ্সাগু, ছুদ্সূজি ,কিন্বা' বঙ্কাহ্গ্ধ সহ ছুই একখানি ফুন্কা রুটি 
ইত্যাদি পথ্য দেওয়! যাইতে পারে। 

জ্বরবিকারকালে ঘন্ম উপদ্রব নিবারণের উপায় । 

সামান্য ভূরে সামান্য ঘন্ম নিবারংণর আবশ্বাক নাই ; যেহেতু 

সে স্থলে সেই ঘন্ হিতকর হইয়। জ্বরন্যাগ, রসের লাঘব ইত্যাদি 

কাধ্য সম্পাদন করে। 

অতিশয় জ্বরবিকার রোগের প্রাদুর্ভাবে শরীরের যে সমস্ত রস 

ও রক্তাদি নিক্ষ্িয় হইয়া ঘন্ে পরিণত হয়, তাহাই ক্রমে নির্গত 

হইলে দেহস্থ যন্ত্রাি ক্রমে শিথিল হয়, এজন্য সহ্বর প্রাণবিয়োগ 

হইবার সম্ভব । 

যেজ্বরবিনাঁন কালে এই ভয়ঙ্গনে ঘন্ম উপদ্রব হইয়া শরীর 

শীভল, নারীর হ্রাস (ধমনার গতি মন্দ ), প্রলাপ, অশ্থিরত] ইত্য।দি 

চিহ্ব প্রকাশ পায় এবং ক্রমাগত ঘশ্ম ভাতে গাকে 2 সেই ভয়ঙ্কর 

ঘন উপদ্রনকে নান! প্রকার চিপি.শস! কৌশলে নিবারণের চেষ্টা 

করা ধামান চিকিৎসকের কঞন্য কন্ম। 

অতিশয় উত্কট ঘশ্ম দ্বারা বখন মন্দ শুবস্থা উপস্তিত বলিম়। 

বে।ধ করিবে, তখন পুর্বকণিত এন পরবৃশ্তি বিকার ক্ষেত্রের 
গুষধ মধ্যে অনস্থনুসারে ব্যবস্থ। ও প্রদান করিবে ; 'কিন্কু তন্মধ্যে 
যে করেকটি ঘন্মকারক গুঁধধ আছে, ভাঁহ। বডভ্নীয় ; অপরন্ত্-- 



বিকারাবস্থার ঘর নিবারক ওষধ। ১১৭ 

৩১।-_বিকারাবস্থার ভয়ঙ্কর ঘর্্ম নিবারক উষধ | 
৫৬ টিথচার বেলেডোনা *** *** ০৮১০৮ বিন্দু। 
২১। ডাই-লিউ-টেড-সল্ফিউ-রিকি-য়্যাসিড, ***. ১৫ বিন্দু। 
২৬। স্পিরিট ক্লোরিক ইথার *** *** *** ২০ বিল্দু। 
৩৪1 সল্্ফিউ-রিক ইথার *** *** ১ ১০ ২০ বিন্ছু। 

জল এর এ ১ ওন্ন। 

এই সমস্ত একত্র করিলে এক মাত্রার উষধ হইবে। আবশ্যক 
মতে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ বিধি। ইহা! দ্বারা ঘন নিবারণ 
ও ধমনীর উত্তেজনা হইয়া থাকে । যগ্যপি জ্বরবিকারে ভয়ানক ঘর্মম 

হুইয়া ধমনীর বিকৃতি ও মুমূর্বাবস্থা লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ৫৬ নং 

ওষধ টিঞ্চার বেলেডোনা ৮ বিন্দু, ২১ নং ষধ ভাই-লিউ-টেড 
সল্ ফিউ-রিক-য়্যাসিভ ১৫ বিন্দু, এতছুনয় ১ গুন্ন জলসহ ২ ঘণ্টা" 
অন্র বারন্বার সেবন করাইবে ; এবং পুর্বেব লিখিত যে সকল 
উত্তম গ্রিমিউ-লেপ্ট মিকৃশ্চার আছে, তাহা অদ্ধ কিম্বা এক ঘণ্টা 
অন্তর সেবন করাইতে থাকিবে। 

কেবল মাত্র ঘন্ম নিবারণের জন্য-_ 
১। সর্বাঙজে শুঁটের গুঁড। সর্পদা মালিস এবং বিকার 

ক্ষেত্রের উষধ নিয়মিতরূপে সেবন করান হইলে ঘশ্ম নিবারণ, শরীর 

উষ্ণ, ধমনীর গতি বিশুদ্ধ হইতে থাকে । 

২ গেঁটে কড়ি € ঘেঁচি কড়ি) ভক্মকে বস্ধ্রে কা হইলে 

গাত্রে মালিস এবং পুর্নবকগিত বিকাঁরের ওষধ প্রদত্ত হইলে ঘর্্ম 
নিবারণ, শরীর উষ্ণ, ধমনীর গতি বিশুদ্ধ হইতে থাকে । 

* ৩। আবীর (ফাগ্) গাত্রে সর্বদা মাখাইয়! পূর্ববব্ত উষধ 

প্রদান বিধেয়। 



১১৮ চিকিৎসারত্ব ।' 

২ ৮... কম্প উপদ্রবের বিষয় । 

বায়ুবৃদ্ধি কিন্ব! প্রীহা যন্ত্রে রক্ত-সংস্থান না হইলে কম্প হইতে 
পারে না; অতএব ঝায়র শান্তির কারণ শীতল জল, মৌরি ভিজনার 
জল, তালের মিছিরি, চিনি বা বাতাসার জল ( সর্বেবাশ ), ডাবের 

জল, সোডা যাসিড (১৫। ১৬ নম্বরের উষধ ) অর্থাৎ সোডাওয়া- 

টার ইত্যাদি বায়ুনাশক দ্রব্য প্রয়োগে শীপ্র কম্পের শান্তি হইয়া 
থাকে । প্লীহাজন্য জর ও কম্প হইলে প্লীহার উপরি ৩৯ নং ওঁষধধ 

লাইকার লিটি ৪। ৫ বার মালিস করিয়া ফোস্কা করিবে এবং 

পূর্বকথিত তরুণ জ্বরের ওঁষধ মধ্যে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবে । 

ইহাতেই নিশ্চয় উপকৃত হইবার সম্ভব । পুরাতন শ্লীহাঙ্বর হইলে 

পশ্চা লিখিত অব্যর্থ মহৌষধের অন্যতম ওউষধ প্রয়োগ মাত্র 
আরোগ্য বিষয়ে সংশয় নাই । 

এ পব্যন্ত যে সকল ওউধধ বাবস্থা করা হইল, সেই সকল-ই 

মিকৃশ্চার অর্থাৎ জলায়: যদ্ধপি জলীয় উধধ সেবনে কাহারও 

আপন্তি থাকে, তাহা হইলে পুরিয়া অর্থাশ গুড়া ওঁষধ দ্বারা 

জ্বরচিকিত্সা করা যাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা নিঙ্গে প্রদর্শিত 

হইল ; যথা-_- 

৩২ ।--ফিভার পাউডার ॥ 

৩। পলভ জোলাপ * ০০ ৮৯০০ ৩৩ গ্রেণ |" 

১২। ক্যালামেল *** ০২ তি তাত তত ৫ গ্রেগ। 
১৫। সোডা **১ ১১০ 26০০০৮০০১০১ ৯৩ শোণ। 

৬। পলভ ইপিক্যাক -** ঠ তিত ২০ ই শ্রেণ। 

এই সসস্ত একত্র পেষণ ও মিশ্রিত করিয়া এক পুরিয়া প্রস্তুত 



ফিভার পাউডার । ১১৯ 

করিবে। তৎপশ্চা এই পুরিয়া সেবন করান (মুখে ফেলিয়া জল 
দ্বারা গলাধঃকরণ ) বিধেয়। ইহ সেবনে ২। ৪ বার বিরেচন 

হুইয়া জ্বরের লাঘব বা ভ্বরত্যাগ হইতে পারে । উদরে শ্লীহা সন্ধে 
ক্যালামেল প্রয়োগ অবৈধ; অতএব ক্যালামেল ভিন্ন অপর 
কয়েকটি দ্বারা পুরিয়া প্রস্তুত করিবে । 

৩৩ ।-_ফিভার পাউডার 

২৪। নাইট্রেট অফ্ পটাস *** *** ১ ০০ ইত গ্রেগ। 
১৫। সোডা ১১ 2 2৩22০০০০১০১ ৪8০ ব্রণ | 

৭। পলভ্ এপ্টিমণি কম্পাউণ্ড বা জেমস্ পাউডার ৮ গ্রেণ। 

এই সমস্ত খলে ফিলিয়া একত্র পেষণ হইলে ৪ পুরিয়া উষধ 
হইবে। ইহা২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্রাক্রান্ত রোগীকে সেবন 
করাইলে রসের লাঘব ও জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে। 

৩৪ ।-_ফিভার পাউডার। 

১৯। পলভ্ সিন্কোনা ঠা যা ৪০ গ্রেণ। 

১৫। কার্ববনেট অফ সোড। ... ৮০, ৪০ গ্রেণ। 

* ৭। পলত্ এণ্টিমণি ১১. ১০৮ গ্রেণ। 

২৫1, ক্লোরেট অফ্ পটাস -*.. ১৮ ২০ প্রেণ। 

এই সমন্ত খলে একত্র পেষণ করিয়া ৪ চারি পুরিয়া ওষধ 
*প্রস্তত হইলে ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্বরাক্রাস্ত রোগীকে সেবন 
করাইলে রক্ত সংশোধন, বায়ুর শান্তি ও জ্রত্যাগ হইয়া থাকে। 
ইহা ৪। ৫ দিন জ্বরের পর সতত ব্যবহার হয়। 



১২০ চিকিৎসারত্ব। 

৩৫ ।-__ফিভাঁর পাউডার । 

১৯। পলভ্ মিন্কোনা ' ** ৮৮৮85 গ্রেণ। 

৯। পলভ্ রিয়াই ৮৭ *** ৪০ গ্রেণ। 

১৫1 কার্ববনেট অফ্ সোডা ** **০ ৩০ গ্রেণ। 

৩৮। স্যাণ্ট,নাইন ০০১৮৭ ৪ গ্রেণ। 

এই সমস্ত খলে একত্র পেষণ করিয়। ৪ চারিটি মোড়া প্রস্তত 
করিবে, ক্রিমিজন্য নাড়ীর গতি অতি দ্রুত, অচৈতন্য, অনর্থক বাক্য 

প্রয়োগ, দন্তঘর্ষণ, চোম্কে উঠা, এবং অষ্ট প্রহর জ্বর ভোগ 

ইত্যাদি চিহ্ন যে দ্বরে দৃষ্টি হইবে, সেই জ্বরে এই পাউডার এক 
একটি ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করাইলে জ্বরত্যাগ, ক্রিমিনীশ, সহজে 
মল পরিক্ষার ইত্যাদি হইয়। থাকে । 

৩৬।__কুইনাইন পাউডার । 

২০। জল্ফেট অফ্ কুইনাইন *** *** ৪ গ্রেণ। 

১৫। কার্ববনেট অফ্ সোডা ৮. ০ £ গ্রেণ। 

৯। পলভ্ রিয়াই *** ০০৯ ১৯৫ গ্রেণ। 

৮। পলভ্জিগ্রার -** রঃ ১১০ ২ শ্রেণ। 

এই সমস্ত খলে একত্র পেষণ হইলে একট পুরিয়। করণানস্তর 
জ্বর বিরাম কালে সেবন করাইবে, ১ কি ২ ঘণ্টা অ্বস্তর এই- 
রূপে ৪। ৫ বার সেবিত হইলে জ্বর বন্ধ হইয়া যায় এবং সহজে 

মল পরিষ্কার হইতে থাকে । এই নিয়মে ২।১ দিন জ্বর. 

বিচ্ছেদ কালে সেবন করাইলে অবশ্যই জ্বরত্যাগ হুইয়। উত্তমরূপে 

আরোগ্য হয়। 



একন্রীর ভ্বরত্যাগ জন্য উপায়। ১২১ 

৩৭।-_কুইনাইন ০৮৪ ভি 87 
২০। কুইনাইন্ সল্ফ *** ৩ গ্রেণ। 

১৫। কার্ববনেট অফ্ সোৌড। .*. ১০৯৫ গ্রেণ। 

৬। পল্ভ ইপিক্যাকৃ ... ১০ $ গ্রেণ। 

এই সমস খলে মিশ্রিত করিয়া একটি পুরিয়া প্রস্তুত হইবে। 

জ্বরবিচ্ছেদকালে ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া এইরূপে প্রস্তত 
পূর্বক সেবিত হইলে মৃছুবিল্েচন, পিস্ত-নিঃসরণ, শরীর সংশোধন 

হইয়। জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে । 

৩৮।-_কুইনাইন পাউডার । 

২০। ফল্ফেট অফ. কুইনাইন *** ৮০ € গ্রেণ। 

১৫। কার্ববনেট অফ. সোডা ১০৯ ০০০১০ শ্রেণ। 
১০। ক্যাম্ষর বা কর্পুর ২০ ০০৮ ২ গ্রেণ। 

২৫। ক্লোরেট অফ. পটাস ০০০০০ ৫ গ্রেণ। 

এই সমস্ত খলে পেষণ করিয়া এক মাত্র! (১ পুরিয়া) ওষধ 

হইলে সেবন করাইবে। জ্বর বিচ্ছেদকালে ২ ঘণ্টা অন্তর এইরূপে 

২।৩ বার সেবন করাইলে রক্ত সংশোধন, বায়ুর শাস্তি, শরীর 

উষ্ণ এবং জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে । 

টু একজ্রীর জ্বরত্যাগ জন্য ভপায়। 

যে জর স্থদীর্ঘকাল (৪ । ৫ দিন নিয়ত) ভোগ হয়, সেই 
ভ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির সন্বর জ্বরত্যাগ করাইয়৷ সতর্ক হওয়া আবশ্যক, 

, যেহেতু এব্প স্থলে প্রায় ঘোরতর বিকার ঘটিয়া থাকে । যদি পূর্বব 

লিঞগখত ফিভার মিক্শ্চার ওষধাদি দ্বারা কোনরূপে জ্বরত্যাগ্ন না 

হয়, তাহা হইলে পশ্চাু লিখিত উপায় ত্রয় ব্যবস্থা হইবে । 

৯১৬ 



১২২ চিকিৎসারত্ব । 

প্রথম চেফ1।--১৫। কার্দবনেট অফ. সোডা! ৪ গ্রেণ। 

৬৬। পলভ্.জেকোবাউই -** ২ গ্রেণ। 

৬1 পলভ্্ ইপিক্যাক রী ০০8 শ্রেণ। 

২৪1 নাইট্রেট অফ. পটাঁস -** ৮৭৯ ৪ গ্রেণ। 

এই সমস্ত খলে একত্র পেষণ করিয়। ২ টি পাউডার প্রস্তৃত 
করিবে, তশুপরে এক ঘণ্টা অন্তর এক একটি পুরিয়া সেবন 
করাইলে ঘন্ম'ও প্রত্রাব হইয়া জ্বরতাঙ্গ হইতে পারে । ছুই পুরিয়ার 
অধিক আবশ্যক হউলে পুনঃ প্রস্তত করিয়া দিতে হইবে। 

দ্বিতীয় চেষ্টা ।__উপরি উল্ত উপায় দ্বারা জ্বরতাগ না হইলে 
একটি ঘরের বায়ুরোধ করিয়া সেই গৃহমধ্যে চৌকি বা বৃহ গীঠের 
উপরি রোগীকে বসাইয়! গরম জল, সাবান্ ও তোয়ালে দিয়! 

রোগীর সর্নবাঙ্গের লোমকুপ অতি অল্প সময় মধ্যে পরিষ্কার করিয়া 
দিবে, সর্ববাঙ্গের জল শুক্ বন্াদি দ্বার নিঃশেষিত করিয়া (পুছিয়া) 
পশ্মী ব৷ গরম জাম! স্টকিন্ ইত্যাদি পরিধান করাইরা গরম গরম 
৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত মাংসের বৃব সহ ৩৬ নং গঁবধ পো্টওয়াইন ২।১ 
ওন্স কিম্বা কেবল মাত্র বক্গা গরম ছুপ্ধ পান করাইয়। শধ্যায় শয়ন 

করানর পর লেপ চাপা দিয়া কিছু সময় রাখিলে বিলক্ষণ ঘন্ম 

হইয়া জ্বরবিচ্ছেদ হইবার সন্তব। তৎপরে ্রযাপ্ডি ব| পোর্ট সহ পুর্ব 
কথিত নিয়মানুসারে কুইনাহন্ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। 

(টি 
শর রে তৃত্তীয় চেস্টা ।_যদি কোন রোগীর সন্বর জ্বরত্যাগ করাইবার 

ইচ্ছা হয়, তাহ। হইলে চিরেতা ৪০ তোলা, গুলঞ্চ ৮০ তোলা, 

ক্ষেত্রপপ্পটা ( ক্ষেতপাপড়া )২০ তোলা, সিন-কোনা বার্ক ১০ তোলা, 

এই.সমস্ত একত্র কুট! করিয়া বু দুটা হাড়ির মধ্যে সমভাগে 
প্রদান পুর্ববক আধ হাঁড়ি অর্থাৎ ৭। ৮ সেরের কম না হয়, এমন 



কুইনাইন ভিন্ন জ্বর নিবৃদ্ভির উপায়। ১২৩ 

ভাবে জলসংযোগ করিয়া মুখে শরা কাদা ও বস্ত্র ণ্ড ( নেকড়া ) 

দ্বারা আবদ্ধ করির। চুল্লীর উপরি হাড়ি বসাইয়া নিঙ্ষে কাণ্ঠাগ্ি দ্বারা 
উত্তাপ দিয়া পাক করিবে । এ হাঁড়ির মধ্যে ধুম (গ্যাস) সঞ্চয় 

হুইলে রোগীকে খাটিয়।র বা বেতের ডিটুনি চেয়ারে বসাইরা নিন্স 
হইতে উপরি পর্য্যন্ত কম্বলাদি দ্বারা বিশেষরূপে আচ্ছাদন করিয়া 

সেই খাটিয়া বা চেয়ারের নিন্গে এ ভাবরার হাড়ির ঢ$ক1 কৌশলে 
এবং ক্রমে ক্রমে খুলিয়া রোগীর গাত্রে ধুম লাগাইবে ;) এ সময় 
অপর হাড়ি এরূপে পাক হইতে থাকিবে, ইহার ধুম গ্রহণ করান 

হইলে এঁরূপে দ্বিতীয় হাঁড়ির ধূম গ্রহণ করাইবে ; যে পর্য্যন্ত 

রোগীর বিলক্ষণ ঘন্ না হয়, সেই পর্যন্ত এইরূপে ধূম গ্রহণ 
করাইবে ; এই উপায়ে নিশ্চয় অপরিমিত'ঘন্ম হইয়। জ্বরত্যাগ 

হয়; কিন্তু অপরিমিত ঘন্ম ও ভরত্যাগ হইয়া কোন কোন 

রোগীর অবস্থা প্রায় মন্দ হইয়া থাকে ; অতএব ৩৬ নং পোর্ট বা 

৩৫ নং গ্যালেসাই সহ পুর্নেব লিখিত কুইনাইন মিকৃশ্চার বারঙ্গার 

দিতে চেষ্টা করিবে । অপরাপর লক্ষণ যেমন দেখিবে, তদনুসারে 

পুর্বেবের লেখা মত চিকিৎসার চেষ্টা করিবে । 

দি 

কৃইনাইন ভিন্ন জ্বর শিরান্ভর উপায় । 1 4৫ 

যেখানে কুইনাইন প্ররৌোগ করিয়। ভূর নিবারণের চেষ্টা 
করিতে হইবে, সেইখানেই জ্ররবিরানকালে ৬১ নং এধধ লাইকার 

আর্সেনি-কাাাটলিজ ৬ বিন্দু, ৩২ নং কার্ববনেট অফ য্যামোনিয়া ৫ 

' গ্রেণ, জল ১ ওুন্ন (অদ্ধ ছটাঁক ) এই সমস্ত মিঃশ্রত করিয়! 

একবারে সেবন করাইবে। এইরূপে ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্বরের 

পর্বেন ৩। ৪ বার সেবিত হইলে কদাপি জ্বর হইবে না. এক দিবস 



১২৪ চিকিৎসারত্ব' । 

প্রয়োগে জ্বর বন্ধ না হইলে ২। ৩ দিন এইরূপে প্রয়োগ করিলেও 

ক্ষতি নাই। এইরূপে এই:ওষধ সেবন করাইলে জ্বর নিশ্চয় 
আরোগ্য হইবে ; কিন্তু যে পুরাণ জ্বরে শোথ থাকিবে, সে জ্বরে 

ইহা! প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে । আর এই গুঁষধ সেবন করানার 
পুর্বেব রোগীকে কিঞ্ও লঘু পথ্য প্রদান আবশ্যক অর্থাৎ খালি- 
পেটে এই ওঁধধ প্রদান বা প্রয়োগ নিষেধ। 

গুরুতর জ্বরবিকারের পর রোগী দুর্বল থাকিলে-- 

৪৩। ডাঃ নাইট্রোমিউ-রেটিক্-য়াসিড ১০ বিন্দু। 
৫৭। ফেরি সাইট্রেট অফ কুইনাইন :** ৫ হইতে ১০ গ্রেণ। 

৫৮। টিঞ্ার জেনসিয়ান ... ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্যাম। 
শীতল জল :.. ০. ১ খন্স। 

এই সমস্ত একত্র মিজ্রিত করিলে এক মাত্রা হইবে ; এইরূপে 

দিবসে ২ বার করিয়া কিছুদিন সেবন করাইলে পুরাতন জ্বর 

আরোগ্য হইয়া দিন দিন রোগা বলবান হইতে থাকে | আর পুর্ব 

সেবিত কুইনাইন ইত্যাদি দ্বারা যে সমস্ত দোষ শরীরে উপস্থিত 

হয়, তাহা ও ইহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সংশোধন হইতে থাকে । এরূপ 

দোবদ্ধ, মৃদু বিরেচক, গাত্রের উত্তাপ নাশক, জ্বরদ্র, কুইনাইনের 

দেষ সংশোধক, পিন্ুনাশক ও বলকারক ওষধ অতি বিরল। 

নব-জ্বর-বিকারাবস্থায় পথ্য ব্যবস্থা । . 

নবছ্বরের প্রথম দিন হইতে সপ্তাহ (৭ দিন) পর্যাস্ত তরুণা- 

বস্থা; এই অবস্থায় প্রায় ক্ষুধা থাকে না, রসে দেহ আচ্ছন্ন ও 
সার এবং জ্বরে বিহ্বল হইয়া থাকে, তত্রাপি কিঞ্চিৎ পথ্য প্রদান 
আবশ্যক হইলে গরম ( টাট্কা ) খে, পরিষ্কার বাতাস্া, মিছিরি, 



পুরাতন সবরের পথ্য । ১২৫ 

পাতিলেবুর ৪। ৫ ফৌটা রসের সহিত জলসাগু, এরারুট, বালি ও 
ভে'উটের পালে ইত্যাদি লঘু পথ্য প্রদান করা উচিত। ওঁষধ 
সেবনান্তে ২। ১ টিক্লী ইক্ষু (আকৃ), বাতাবি লেবুর দানা, 

পেয়ারা, তালআটির শম্য, বেদানা ইত্যাদি । 

জ্বরের মধ্যাবস্থার পথ্য 4 

জ্বরের অফ্টম দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত মধ্যাবস্থা ; এই 
কবস্থায় বলের হ্রাস হইয়া! রোগী কাতর হয়; অতএব কিঞ্চিৎ 

বলকর পথ্য প্রদান আবশ্যক বিধায়ে গরম গরম বক্কা দুদ, মধ্যে 

মধ্যে অল্ল অল্প প্রদান করিলে রোগী সবল হইতে থাকে ; অতিশয় 

দুর্বল হইলে ৩৬ নং ওষধ পোর্টওয়াইন কিঞ্চিত কিঞিৎ যোগে 

৯২ পৃষ্ঠায় কথিত মাংসের যুষ অল্প অল্প করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে 
পারে; অন্যান্য খাছ মধ্যে ছুগ্ধ সহ সাগু, এরারুট বা! বালি এই 
তিনের অন্যতম স-চরাচর পথ্য সকলে ব্যবস্থা করেন, রোগী সবল 

থাকিলে জলসাগু প্রদানে হানি নাই। ওষধ সেবনাস্তে চিনি বা 

লবণ সংযোগে আনারস, লবণ সংযোগে পেয়ারা, পাণিফল, ইক্ষু, 

বেদানা, চিনি বা লবণ সংযোগে বাতাবিলেবুর দানা, তালঅপাটির 
শস্য, বায়ুর প্রকোপ থাকিলে পাতিলেবুর রস সহ কিঞ্চিৎ মিছিরির 

জঙ্গী এবং মিদ্িরি সহ কচি পটোল ছাড়াইয়। অনায়াসে রোগীকে 

পথ্য প্রদান হইতে পারে ॥» 

পুরাতন জ্বরের পথ্য । 

জ্বরের ত্রয়োদশ দিবস হইতে একবিংশতি (২১) দিন পর্য্যস্ত 

পুরাতন জ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই অবস্থায় পথা, মধ্যাবস্থার 
পথ্যের হ্যায় প্রদান হইতে পারে। 



১২৬ চিকিৎসারতু । 

জীর্ণজ্বরের পথ্যাদি | 

& জ্বরের দ্বাবিংশতি (২২) দিবস হইতে মন্দাগ্সি সহ শ্লীহা বা 
যকৃত উপস্থিত হইলে জীর্নজ্বর কহে। যদি প্লীহা প্রকাশ না হয়, 

তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব কথিত পুরাতন জ্বর বলিয়া অভিহিত 

করিয়াছেন। যে জ্বরবিকার একচত্বারিংশশ (৪১) দিবস পধ্যন্ত 

ঘোরতর ভোঁগ হইতে থাকে, তাহাতে মধ্যজ্বরের পথ্য ব্যবস্থা 

করিতে হইবে । যেরূপ টিকিতসার বাবস্থা লেখ! হইল; আশা করি, 

সে সমস্ত যথাযোগ্য সময়ে সুচারুরূপে বাবহার করিলে কদাপি 
একচত্বারিংশ (৪১) দিবস পথ্য কষ্টভেগ করিতে হইবে না, 

সহ্বর আরোগা হইবে, উাছে সংশয় নাই । প্লীহা বা যু সহ 

জীর্নভ্বরের চিকিৎসা ও পথ্য পশ্চাৎ যাহ! কথিত হইতেছে ; তাহা 

জগতের গুহা ধন, অনেকের ধনাঢ্য হইবার স্বর্ণসোপানস্বরূপ এবং 

বহুতর লোকের জীবিক। নির্বন।ভের প্রধান উপায় ইতাদি । থা 

প্লীহা-যকৃণ্সংযুক্ত জ্বর চিকিৎসা । 

১1 ডিঃ গুপ্তসদৃশ গুণকরপ্যাটেণ্টওষ্ধবিশেষ । 
২০। সল্ফেট অক কুইনাইন ১১০ ১০৮৪৮ গ্রেণ। 

২১। ডাই-লিউ-টেড্ সল্ফিউ-রিক-যাসিড ৪ ড্যাম । 

৭৩। দ্ং অথচ দ্রবীভূত কারবলিক্র্যাসিড. ৩০ বিন্দু। 
৪৭। সল্ফেট অফ গার়রণ ( হিরকিস ):** ৩০ গ্রেণ। 

পরিক্ষার জল *** ১০০১১ ২৪ ওন্স। 

* আসপ্ুরালং তরুণ" আবমাদমশীধিণত, 

মধ" ছ।দশরাওস্ক পুরাণ মত উত্ুবিং ॥ 

বস্তু, িসপ্তাত বাজিহস্থ হুরো বস্তন্তুচাং গতট। 

প্রাহখ্রিম।দ' কুবতে স ছার্ক্বর উচাতে ॥ 



্লীহা যরৎসংযুক্ত স্বর চিকিৎসা । ১২৭ 

প্রস্তুত প্রণালী বথা-_প্রথমে এ ৩০ গ্রেণ সলুফেট অফ আয়- 
রণকে খলে ফেলিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে; তণপরে কিঞ্চিৎ 
ডাই-লিউ-টেড্ সল্-ফিউ-রিক্-য়্যাসিড যোগ করিয়া পুনর্ববার মর্দন 

করিবে । তৎপশ্চা কিঞিঃও জল সংযে।গ পুর্ণবক ৩।৪ পুরু সুক্ষ 

বন্তে ছাকিয়া সইবে। যগ্যপি বন্দ্রমধ্যে কিঞ্চিৎ শিটে পাওয়। যায়, 

তাহা1কেও এরূপে মর্দন 'ও মিলন করিয়। পুনর্ণনার ছ্রীকিয়া লইবে। 

এইরূপে হিরাকস মিশ্রিত ঞজলকে ২৪ ওন্ন বোতলে ঢালিবে। 

তদনন্তর এ ৪৮ গ্লনেণ কুইনাইনকে ২ ড্রাম পরিমিত ডাই-লিউ-টেড্ 
সল্-ফিউ-রিক-য়্যাসিডে গালিয়া (দ্রবময় করিয়া) এ বোতলে 

ঢালিবে; তদন্তে এ বোতলকে জল দিয়া অদ্ধ পুর্ণ করিবে ; 

তৎুপরে দ্রবীভূত ৭৩ নং ওবধ গ্রং কার্ণবলিক্ *্ য্যাসিড ৩০ বিন্দু 
যোগ করিবে, এবং উত্তমরূপে নাড়িয়! মিশ্রিত হইলে এ বোতলের 
অবশিষ্ট খালি অংশ জল দ্বারা পুর্ণ করিয়া কর্কবন্ধ ও গালা মোহর 
করিলেই ১॥০ টাকা মূল্যের ভাল একবোতল প্লীহা যকৃত সংযুক্তজ্বর 
ও ম্যালেরিয়াজবর-নীশক অবার্থ মহৌষধ প্রস্তৃত হইল। 

হিরাকসকে এরূপে যোগ না করিলে, ওষধ মধ্যে কালরঙের 

ডিম্কিনি ডিম্কিনি ভাসিতে থাকিবে । অন্য কোনমতে মিশ্রিত 

হইবার উপায় নাই । 

* যদি এককালে শত শত বোতল" ওষধ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা 
কর, তাহা,হইলে বোতলের সংখ্যা ও পরিমাণ ধরিয়া অগ্রে জলের 

পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। সমস্ত বোতলের পরিমিত জল 

*লহয়া পরিষ্কার অর্থাৎ বালি-রহিত তমৃগ্নয়পাত্রে ( গামল! ইত্যাদিতে) 

$ কাধ্বলিক য়াসিড, কঠিন ( জমাট ) হইয়। থাকলে শিশির নধাগত এ কাববলিক 

গরমজলে কিন্বা রৌদ্রে কিছু সময় রাখিলে ভ্রবীতৃত হয়, ৬ৎপরে গুঁধধে যোগ হইবে। 



১২৮ চিকিৎসারত্ব। 

ঢালিবে'; তৎপরে বোতলপ্রতি ৩০ গ্রেণ পরিমাণে সলফেট অফ 

আয়রণ (হিরাকস ) মোট হিসাবে বত হইবে, সেই সমস্ত সলফেট 

অফ আয়রণকে ক্রমে ক্রমে খলে ফেলিয়৷ পেষণ ও চুণ করিয়া 

তাহাতে যতখানি ডাই-লিউ-টেড্ সল-ফিউ-রিক য্যাসিড. যোগ 

করিলে দ্রবীভূত করিতে পারা যায়, তত-খাঁনি ডাই-লিউ-টেভ, 
সল-ফিউ-রিকু য্য।সিড. যোগ করিয়! পুনর্ববার খলে পেষণ করিয়া 

কিঞ্চিত জল সংযোগ করিবে, তৎপণ্চাৎ পরিষ্কার সুন্ষন বস্ত্র দ্বারা 
২।৩বার অপর আধারে ছাঁকা হইলে এ পূর্ববস্থাপিত পরিমিত 

জলে মিশ্রিত করিবে । সেই জল, বোতলে বোতলে প্রায় পূর্ণ করিয়। 
অর্থাৎ প্রতিবোতলকে কিঞ্চিৎ কিঞিও খালি রাখিয়া, তদবস্থায় প্রতি 

ঘোতলে নিয়মিত এ ৪৮ গ্লেন কুইনাইকে ২ ভযাম ভাই-লিউ-টেড, 

সল্-ফিউ-রিক-য্যাসিডে গালিয়। মেজার গেলাস দ্বারা এক বোতলে 

ঢালিবে, তশুপরে ৩৯ বিন্দু ছু কার্নবলিক ফ্যাসিড. যোগ ও বোতল 
বারম্বার নাড়িয়া সমস্ত পদার্থ মিশ্রীত করিবে । ততপশ্চা বোতলের 

অবশিষ্ট খালি অংশ-টুকু সেই গাম্লার হিরাকস মিশ্রিত জল দ্বার! 
পূর্ণ এবং কর্কবন্ধ পুর্বক গালামোহর হইবে। এইরূপে সকল 
বোতলের কাধ্য করিতে হয় । এক এক কাধ্য সকল বোতলের 

এক বারেই করুন বা এক এক বোভলের কাধা সম্যক পরিসমাপ্তি 

করিয়া অপর বোতলের কার্য করুন, যেরূপে স্তববিধা বোধ করেন, 

তাহা করিতে পারেন। * 

এই ওষধের বর্ণে গুণে, ক্রিয়ায়, আস্বাদনে ৪ দি প্রায় 

সকল বিষয়েই ডিঃ গুপ্ত মহোদয়ের প্রকাশিত ম্যালিরিয়। নাশক, 

জগছিখ্যাত ঁষধ সদৃশ গুণকর হইয়। থাকে । | 
বোতলে কর্ক যাটা। নিতান্ত সহজ কাব্য নয়, এজন্য লিখিতে 



ওষধ সেবনের মাত্রা ও নিষমাবলী। "১২৪ 

হইল; বত কর্ক বোতলে ফাটা হইবে, সেই সমস্ত কর্ককে একটি 
পাত্রে জল ঢালিয়! অর্ধ ঘণ্টা! আন্দান্ত ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে 
এক একটি কর্ক প্রতি বোতলের মুখে কিঞ্চিত বসাইয়া পশ্চাৎ 
একপুয়া কি আধ্সের ওজনের কাটের হাতা, তদভাবে ছোট সোরু 
তক্তা, ন! হয় খড়ম বার কর্কের উপরি আঘাত করিলে স্থচারুরূপে 

এ কর্ক বোতলের মুখে বসিয়া যাইবে । তদন্তে ভাল অস্ত্র দ্বারা 
কর্কের উপরিভাগ কাটিয়। গালা মোহর করিবে । ইহার অন্যথা 

করিলে অনেক কর্ক এককালে যাটিবার সময় বিশেষ কষ্ট পাইবে। 

এই ওষধ সেবনের মাত্রা! ও নিয়মাবলী, যথা-_ 

জ্বর বিরামকালে পুর্ণ বয়স্কের পক্ষে প্রত্যেকবারে ২ অর্ধছটধক , 
পরিমাণে দিবসে তিনবার ।--৭ হইতে ১৪ বর্ম বয়স্কের পক্ষে ১ এক 

কাচ্চা পরিমাণে দিবসে তিনবার ।--৩ হইতে ৬ বর্ষ বয়স্কের পক্ষে 

২ অদ্ধ কাচ্চ। পরিমাণে দিবসে তিনবার ।-_এতন্তিন্ন অল্প বয়স্কের 

পক্ষে $ সিকি কীচ্চা পরিমাণে দিবসে তিনবার ।--এইরূপ নিয়মে 

সেবন করিলে শ্লীহা, যকৃণ্, অগ্রম।ংস, গুল্মাদি সহ জর, কুইনাইনের 
জুর, একদিন অন্তর জ্র বা দুইদিন অন্তর জুর, দ্বিকালীন বিষম- 
জুরও অতি-শীঘ্র আরোগ্য হইবে। সেবন কালে বোতল নাড়িয়! 

কাঁচের বা প্রস্তরের পাত্রে ঢালিয়। সেব্য। পূর্বেবাক্ত নিয়মানুসারে 
২। ৩ দ্বিন্ন সেবিত হইলেণ্জুর আরোগ্য হইবে ; কিন্তু জুর নিবৃত্তির 

পর-দিন হইন্তত সকলকে-ই নিয়মিত মাত্রার অগ্ধা মাত্রায় দিবসে 

, দুইবার করিয়া সেবন করিতে হইবে। উদরাময় সন্বেও এ ওষধ 

ব্যহত হইবে। * 

পধ্যের নিয়ম |-_-উষধ সেবনান্তে বেদানা, পিয়ার।, পানিফল, 

১৭ 
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কেশুর, ইক্ষু, মিছিরি বা! বাতাস! ইত্যাদি দ্বারা জল খাইয়া যে 
কয়েক দিন জ্বর বন্ধ না হয়, সেই কয়েক দিন দুগ্ধপক্ক সাগ্ু, দুগ্ধপক্ক 

শুজী, ছুগ্ধদহ ২। ১ খানি ফুক্কারুটি, ইহার অন্কতম ভোজন করিবে, 
জ্বর এককালে নিঃশেষিত হইয়া আরোগ্য হইলে ষথা-সময়ে পুরাণ 

সুক্ম তণ্ডঁলের অন্ন, কৈ, মাগুর ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জীবিত-মতস্তের ঝোল, 
মুগও মসূরেরণদাল ইত্যাদি ব্যঞ্তন দ্বারা একসন্ধ্যা ভোজন, বৈকালে 

অধিক ক্ষুধা হইলে ছুগ্ধ সাগু, পাঁউরুটা ব! ছুই একখানি ফুক্কারুটা 
রাত্রিষোগে ভোজ্য । ক্ষুধা অভাবে অনশন মহণ্পথ্য। 

তরকারির ব্যবস্থা ।-_ মতস্তের ঝে।লে বা ডাল্ন! শুক্তানিতে 

তরকারি খাইবার ইচ্ছা হইলে আলু, পটোল, মাণকচু, বেগুণ, 

ভম্মুর, গঞ্তথোড়, গব্শমোচা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কীাচাকলা, 

কচিকাঠাল ( ইচড় ) ইত্যাদি দ্বারা যে কোন বাঞ্জন প্রস্তুত হইতে 
পারে, তাহা অন্ন সহ পথ্য চলিবে । শাক খাইতে ইচ্ছা হইলে 

পল্তার ডল্না ব৷ হিঞ্চেশাক ভাতে দিয়া লবণ যোগে খাইতে 

পারেন। পাঁককালে ধনে, জীরে-মরিচ ও হরিদ্রাবাট। ব্যতীত অপর 

মশল! দিবার আবশ্যক নাই। 

মান ব্যবস্থ। ।-_জুর সন্বে স্নান আবশ্ক করে না, একান্ত 

ইচ্ছা হইলে ২। ৩ দিন অন্তর উঞ্ণ জল কিঞ্চিৎ স্সিঞ্ধ হইলে সেই 
জলে স্নান হইতে পারে । জ্বর-সম্যকরূপে ত্যাগ হইলে ন্রোতের 

বা ভাল পুক্করিণীর জলে স্নান করিবে । 

নিষেধ বিধি ।-_শাক, অল্প, কলায়ের দাল,কীচ। গুড়, বাসি- 
দ্রব্যাদি, এবং যাহা সহজে পরিপাক হয় না, তাহা, আর স্ত্রীগমন, 

স্ত্রী হইলে স্বামী সহবাস, অধিক পরিশ্রম, দিবানিদ্র, চিন্তা ইত্যাদি । 
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এই ওঁধধকে বাহার! প্যাটেপ্ট করিয়া বিক্রয় পূর্বক জীবিকা- 

নির্ববাহ-করণানস্তর ধনাঢ্য বলিয়া গণ্য হইতেছেন, তাহারা পদে 

পদে, মুখে মুখে এবং ব্যবস্থা পত্রার্দি দ্বারা বলেন যে, ওঁষধ সেবন- 
কালের পূর্বে এবং ওঁধধ সেবন সময়ের মধ্যে মধ্যে এক একবার 

জোলাপ লওষ! বিধেয়। আমার বিব্চনাতেও ইহা ব্যবহার 

করিবার পূর্বেবে এবং মধ্যে মধ্যে জোলাপ লওয়া উচিত; কিন্তু 

এরূপ পদ্দে পদে জোলাপ লওয়া বিরক্তকর, পদে পদে জোলাপ 
লওয়ার কথা বলা এবং লেখাও বিরক্তীকর ও হেয়; অতএব 

তাহার সছুপায় অনুসন্ধান করিয়! অসংখ্য বার ব্যবহার পূর্বক 

অসীম আনন্দজনক ফল লাভ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, এজন্য নিঙ্গে 

তাহা বর্ণিত হইতেছে ; যথা ণ 

২।-_ডিঃ গুপ্তের ওষধ হইতে উৎকৃঞ্ণ ওষধ। 

২০। সলফেট অফ কুইনাই ** ১০৮ ১০৪৮ গ্রেণ। 
২১ । ডাই-লিউ-টেড. সল-ফিউ-রিক-য়্যাসিড *** ৪ ড্যাম। 

৭৩। স্রং কার্ববলিক-য়্যাসিড, ১১৮ *** ০১ ৩০ বিন্দু। 

৪৭। সল্ফেট অফ আয়রণ (বিলাতি পরিষ্কার হিরাকস)৩০ গ্রেণ। 

৫। সল্ফেট অফ ম্যাগ্লিসিয়া ** ৮৮৮১৫ গন্ন। 

». পরিষ্কার জল *** *** ১৯ ৮২৪ গুন্স। 

ইহার প্রস্তত প্রণালী ঈির দ্রব্যাদিও পুর্ববব্, অতিরিক্ত 
মধ্যে সম্টমাত্র; ইহা কিরূপে যোগ করিতে হইবে, তাহাই লিখিব। 

প্রথমে এ ২৪ ওন্দ পরিমিত জলের কিঞ্চিৎ কম জলে, এ ৫ ওন্্ 
(৮১০ পাকি আড়াই ছটাক) সণ্ট গুলিবে; তণুপশ্চাৎ এ 

হিরা-কসকে খলে চুর্ণ করিয়া তদুপরি ডাই-লিউ-টেডসল-ফিউ-রিক- 
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য্যাসিড' ২ ড্যাম যোগ, তুপরে খলে পুনর্ববার পেষণ ৪ মিলন 
হইলে যুকিঞ্চি জল মিশ্রিত করিয়া সুন্মন বস্ত্র পুনঃ পুনঃ ছাঁকিয়া 
এ সণ্ট মিশ্রিত জলে ঢালিয়! সংযোগ করিবে; পরে সেই জল 

পরিষ্কার সূকন্গন বস্ত্রে পুনঃ পুনঃ (২1 ৩ বার ) ছাঁক। হইলে ২৪ ওন্ন 
পরিমিত বোতলস্থিত করিবে, একপুয়া আন্দাজ বোতল খালি 

রাখিয়া সেই সময় মেজার গেলাসে ৪৮ গ্রেণ কুইনাইন ঢালিয়া 

২ ড্যাম সল্্-ফিউ-রিক-য্যাসিড্ যোগে ডবীভূত করিবে; যদি দ্রবীভূত 

হইতে কিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকে, এমন দেখেন, তাহা হইলে এ সময় এ 

অবস্থায় খলে ঢালিয়া মন্দিত এবং দ্রব হইলে বোতলে ঢালিয়া 
মিশ্রিত করিবে ; তদন্তে তরল ক রং কার্বলিক ৩০ বিন্দু যোগ 
করিয়া বিশেষরূপে বোতল নাড়িয়া বোতলের অবশিষ্$ অসম্পূর্ণ 
(খালি) অংশকে এঁ অবশিষ্ট সণ্ট ও হিরাঁকস মিশ্রিত জল বা 

অন্য জল দ্বারা পুর্ণ করিলেই পুর্নবব কর্ক ঝাটিয়। গালামোহর 
'করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও শোথ ইত্যাদি সহ পুরাণ জর নাশক অতি 
উত্তম ওষধ হইল ১) অতএব ইহা! প্যাটেন্ট করিবার যোগ্য । 

ভূর-বিরামক1লে ইহা সতত ব্যবহার হয়, মাত্রা ও পথ্যাদির 

বিষয় পূর্ন উধধবহ ; কিন্তু উদ্র।ময় সন্ধে ইহ। প্রয়োগ হইবে না, 

(মাত্রাদি জন্য ১২৯ পৃষ্ঠায় দেখ ) অপরাপর গুণ ও ক্রিয়ার 
ইতর ও বিশেষ ক্রমে বণনা হইতেছে ; বগা + 

পুর্ব লিখিত গ্লীহা রোগের প্রথম, ওঁষঘধটি সেবন করানার 
পুর্ণেবে এবং সেবনের মধ্যে মধ্যে জোলাপ লইবার আদেশ পদে 

পদে দিতে হইত ; কিন্তু ইহ। নিত্য মল পরিক্ষারক হইয়া জ্রাদি 

১২৭ প্রভার টাক দেখ। 
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রোগের আশু শান্তিকর হয়। প্রীহা যকৃত রোগে (প্রায় সকল 
রোগীর-ই মলবদ্ধ হইয়া থাকে, সেই মলবদ্ধের উপায় বিধান স্ুচারু- 

রূপে অগ্রে না করিতে পারিলে, কিরূপে রোগী স্বচ্ছন্দো-লাভ 
করিবে ? পূর্বে ১২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত ওঁধধে শোথ আরোগ্য সন্তব 
নাই ; কিন্তু ইহ! সেবনে শোথ সংক্রান্ত স্বর অতি সত্বর আরোগ্য 

হয়; যেহেতু ইহা দ্বারা ২। ৩ বার মল পরিষ্কারু হইবে এবং 
তৎসহ দূষিত রস নির্গত হস্তে থাকে । পূর্ব ওষধে যে সমস্ত 

রোগ অর্থাৎ ল্লীহা যকৃ সংযুক্ত জর, অগ্রমাংস ও গুল্াাদিসহ স্বর, 
কুইনাইনের ভ্বর ইত্যাদি যাহা যাহা আরোগ্া সম্ভব, ইহ! দ্বারা 

পূর্বব ওষধাপেক্ষা অত্যল্লসময়ে অতি উত্তমরূপে আরোগ্য হইবে । 
অপরাপর সম্যক্ নিয়ম ও ক্রিয়া পুর্বব ওষধব । রত 

৩। কলিকাতা বড়বাজার, চিনেবাজার, যোড়াসাকে। 

ইত্যাদি স্থানে আবিষ্কৃত ও জ্বরপ্লীহানাশক-স্থুধাসিন্ধু 
এবং জ্বর-কেশরী ইত্যাদি ওষধ-সদৃশ গুণকর পুরাণ 

জ্বর-প্লীহ! ও ম্যালেরিয়া নাশক মহোৌষধ। 

২০1 সলফেট অফ কুইনাইন্ *** ০০ 2০৪৮ প্রেণ। 

২১1 ডাঁই-লিউ-টেড্-সল ফিউ-রিক-য়্যাসিড. *** ৪ ড্যাম । 

৬১। লাইকাঁর আর্সেনি-ক্যালিজ *** *** *** ৩০ বিন্দু। 

৪৭। স্লফেট অব আয়রণ (হিরাকস) *** ৩০ গ্রেণ। 

৪০1 রেক্টী ফাইভ স্পিরিট -** ০১০১ ২ ড্লাম। 

০ ৫। টিটি সারার ১১৫ ওন্ন। 
ী পরিক্ষার জল *** ১১ ১০৮৮০০১৮১২৪ ওক্বা। 

ইহার প্রস্তত প্রণালী যথা ।-_- প্রথমে অতি উত্তম রেফাইন 
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করা বিলাতি হিরাকস্ অর্থাৎ সলফেট অফ. আয়রণ ৩০ গ্রেণ খলে 

চর্ণ করিয়া ২ ড্যাম আন্দাজ ডাই-লিউ-টেড-সল-ফিউ-রিক য়্যাসিড 
মিশ্রিত করিয়া পুনঃ-পেষণে জলব তরল করিবে, এইরূপে 
মিশ্রিত হইলে যশুকিঞ্চি জল সংযোগ করিয়।৷ অতি সুন্গম ও 
পরিষ্কার বস্ত্র খগুকে ২। ৩পুরু করিয়! ছাকা হইলে যদি হিরা- 
কসের কিঞ্ও সিটে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সিটেকে 

পুনঃ খলে মর্দন, আর কিঞ্ি ডাই-লি-টেড-সল-ফিউ-রিক ফ়্যাসিড 

যোগ ও পুনর্মাদনান্তে কিঞিঃ জল সংযোগ করিয়া ছাঁক। হইলে 

বড় বোতলে ঢালিয়! রাখিবে। তগুপশ্চা এ ২৪ ওন্দ পরিমিত 

জলের কিঞ্চিৎ কম জলে এ ৫ ওুন্স সন্ট গুলিয়া পুনঃ পুনঃ ছীকা। 
হইলে এ বোতলে স্থাপন করিবে, জল দ্বারা বোতলের তিন অংশ 
পুর্ণ করিয়া এক অংশ খালি রাখিতে হইবে, ততুপশ্চা কুইনাইন 
*৮ গ্রেণকে বক্রী ২ ড্যাম ডাই-লিউ-টেড সল-ফিউ রিক-য়্যাসিডে 

পূর্র্ববু দ্রবীভূত করিয়া বোতলে ঢালা হুইলে লাইকার আর্সেনি- 
ক্যালিজ ৩০ বিন্দু ও রেক্টীফাইড স্পিরিট ২ ড্যাম মিশ্রিত 
করিয়া বোতল নাড়িয়া সম্যক বস্তকে মিশ্রিত করা হইলে বোতলের 

অবশিষ্ট খালি অংশ জলে পরিপূর্ণ করিয়া পূর্ববব কর্ক ও 
গালামোহর করিলেই প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জুরের বা কেবল পুরাতন 
জ্বরের উত্তম ওঁধধ হুইল, ইহাতে সংশয় কি? প্রয়োগ মাত্র স্বর 

₹স ও রোগীর অঙ্গস্ফূর্তি ইত্যাদি হইয়! থাকে । 

সেবন ও মাত্রাদির বিষয়। 
ইহা! পুর্বব ওষধবত ভ্বর-বিরাম কালে পূর্ণ বয়ক্কের পক্ষে ২ অর্ধ 

ছটারু পরিমাণে দিবসে তিনবার ইত্যাদি নিয়ম ১২৯ পৃষ্ঠার ৯ ল'ইন 
হইতে দৃপ্টি করিয়া বালক বৃদ্ধ ও যুবকগণের ব্যবস্থা করিবে । জ্বর 
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ত্যাগ হইলে সকলকেই নিয়মিত মাত্রার অর্ধ মাত্রায় দিবসে ছুই 
বার করিয়া ৫1৭ দিন সেবন করান* হইবে, তণ্পরে নিত্য নিত্য 
এক এক বার করিয়া সেবন করান বিধেয়। 

পথ্য, স্নান ও নিষেধ বিধি ইত্যাদি পূর্বব ওধধবু। ইহা দ্বারা 
শ্লীহা যু সংযুক্ত জ্বর, একদিন অন্তর বা ছুই দিন অন্তর জ্বর, 
দিকালীন বিষম জর, ত্র্যাহিক ও চাতুর্ধিক জ্বর, পাক্ষিক ও মাসিক 

জ্বর ইত্যাদি সকল প্রকার জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাতে 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই।' আর দিন দিন গ্লীহা ও যকৃণ্ ইত্যাদি জঠর 
রোগ সঙ্কোচিত হইয়া! থাকে; পূর্বেবাল্লিখিত ওষধদ্বধয়েও এইরূপ ফল 
হয়। এ ওঁষধও পুর্বব ওধঘধবগ সকল প্রকার জ্বরে প্রয়োগ করিলেও 

আশু গ্রীতিকর ফলদান করিয়া থাকে । সন্ট যোগ থাঁকা নিবস্থন 

উদরাময় সত্বে ইহ! প্রয়োগ হইবে না। 

এই ওঁষধটি কলিকাতা চিনেবাজার, বড়বাজার ও বড়বাজার- 

দৈয়েপটি ইত্যাদি স্থানে প্রায় প্রস্তত হইয়। দেশ ও দেশান্তরে সর্ববদ 
চালান পাঠাইয়া অসংখ্য অর্থোপার্জন করিতেছে। তত্রস্থ তাহারা 

সকলে বোতল ব্যবহার করেন না, কেহ কেহ ৮ ওন্স শিশি মধ্যে 

ওঁধধ ব্যবহার করেন। উহাদের মধ্যে যিনি বলেন যে, আমার 

ওষধের তিক্তাম্বাদন নয় ; অতএব ইহাতে কুইনাইন নাই, সেখানে 

বুঝিতে হইবে যে, ইহার ওধধে অধিক মাত্রায় ৬১ নং ওঁষধ লাই- 
কার আর্সেনি-ক্যালিজ (সেঁকোর আরক ) আছে ; যেহেতু আধুনিক 

ওঁধধ মধ্যে কুইনাইন আর লাইকার আর্সেনি-ক্যালিজ এই ছুই 

*পদার্থ ব্যতীত কোন বস্ত্র দ্বারা সহসা জ্বরত্যাগ হইতে পারে না? 

ইহাঁ অপেক্ষা আশু জ্বরন্প জগতে আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। "তবে 

জ্বররোগের কারণ ধ্বংস করিয়া অপরাপর চিকিতস! ও ওধধ ছার! 



১৩৬ চিকিৎসারত্ব। 

ক্রমে জ্বরত্যাগ ' হইয়া থাকে; ইহাই সাধারণ চিকিতুসকের 

জ্ঞাতব্য; যাহা হউক ইহ দ্বার যে অসংখ্য লোক উপকৃত হইয়াছে 

এবং অসংখ্য লোক ধনোপাঞ্জন করিয়া ধনাঢ্য হইতেছে, ইহাতে 

সন্দেহ নাই। 

৪। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার কাঁটফর্্ার ওষধ- 
সদৃশ গুণকর ভ্বর-ল্লীহা-নাশক মহৌষধ। 

২০। জলফেট অফ কুইনাইন *** ১০০১ ৪৮ গ্রেণ। 

২১। ডাই-লিউ টেড-সল-ফিউ-রিক য়্যাসিড *** ২ ড্যাম । 

8৪ | ট্রংয়্যাপিটিক য়্যাসিভা ₹** ১৮০৯ ই ড্যাম । 
৬৫। টিচার নক্পভূমিকা *** ১৮ তত তত ২৪ বিন্দু। 

পরিষ্কার জল *** ১০০০০০৮১১২৪ ওন্ল। 

প্রস্তত প্রণালী ।-_-অগ্ত্রে ৪৮ গ্রেণ সলফেট অফ কুইনাইনকে 
মেজার গেল।সে কিন্বা খলে ঢালিয়া সেই পাত্রে ডাই-লিউ-টেড 
সল্-ফিউ-রিক-য়্যাসিড ২ ড্যাম যোগ করিয়। ব! খলে মর্দন করিয়া 

বিশেষ রূপে দ্রবীভূত কর! হইলে, তশুপরে-ই স্ট্রং ্যাসিটিক ফ্যাসিড 
২ ড্যাম যোগ করিয়া বোতলে ঢালিবে, পশ্চা টিঞ্চার নক্পভমিকা 
ও জল সংযোগ করিয়। ২৪ ওন্ন পরিমাণের বড় বোতল পরিপূর্ণ 

করিলে জ্বর ল্লীহা রোগের অতি চম্কার ওঁষধ প্রস্তত হইল। 
ইহার সেবন মাত্র। পুর্ণ বয়স্কের পক্ষে ২ অদ্ধ ছটাক পরিমাণে 

দিবসে তিন বার ;--৭ হইতে ১৪ বর্ষ বরস্কের পক্ষে ১ এক কাচ্চ। 

পরিমাণে দিবসে তিনবার- ইত্যাদি নিয়মে পূর্বব লিখিত ধধ-ত্রেয়ের, 
মাত্রার ন্যায় ১২৯ পৃষ্ঠ। হইতে দৃষ্টি করিয়! মাত্রাদি ও পথ্য ব্যবহার 
করিবে। পূর্বেবাস্ত ওঁধধে যত প্রকার জ্বর আরোগ্য হইতে পারে, 



সেবন ও মাত্রাদির বিষয় । ১৩৭ 

ইহ। দ্বারতেও তত প্রকার জ্বর নিশ্চয় আরার্ম হইবে, ইহাতে 

শয় কি? পথ্যাপথ্য ও স্নান ইত্যঃদি ব্যবস্থা পূর্বেবাক্ত ওষধ-ত্রয় 
সদৃশ বল৷ হইল, কিন্তু পূর্বব।পেক্ষা ইহার যাহ পৃথক ফল, তাহা 
পশ্চাণ্ বণিত হইতেছে ; বথা-_ 

ইহার প্রয়োগ প্রণালী ইত্যাদিতে পুর্ব গুঁধধ অপেক্ষা অধিক 
ফল এই যে, রোগীর জ্বর সত্বে বা জ্বর অসন্বধে গ্রয়োগ হইতে 

পারিবে ; জ্বর সত্বে প্রয়োগ করিলে জলমিশ্রিত রং য়্যাসিটিক 
ফ্তসিডের গুণে জ্বরত্যাগ করাইবার চেষ্টা পুর্বনক জ্বরত্যাগ 

করাইবে। তগ্পরেই কুইনাইন এবং নবক্পভমিকার বিশাল পরাক্রমে 

জ্বরকে আর আপিতে দিবে না। জ্বরত্যাগ হুইলে বা জ্বরত্যাগ সময়ে 

ইহা প্রয়োগ হইলে যে, জ্বর বন্ধ হইবে ;*ইহাতে সংশয় কি? 

অতএব ২। ৩ দিন নিয়মিত রূপে ব্যবহৃত হইলে রোগী আরোগ্য 

হইয়া থাকে । এই ওধধ জ্বরকালে এবং বিহ্বরকালে এই উভয় 

সময়ে প্রয়োগ হয় বলিয়াই আবিষ্কারক বিলক্ষণ সাহস পুর্নবক মুখে 
বলেন এবং ব্যবস্থা পত্রে লেখেন যে, আমার এই ওষধে কুইন ইন 

নাই। যদি কুইনাইন থাকিত, তাহা হইলে কি, স্বর কালে প্রয়োগের 

ব্যবস্থা করিতে পারিতাম ? কিন্তু এই ওষধে শ্লীহা যকৃতের সংস্কোচ 

বিধান এবং মল পরিহ্ধারের উপায় না থাকায় আমার মনস্তুপ্ঠি 
হইতেছে না, সে জন্য আমি ইচ্ছ। করি ষে, ২ ড্যাম ডাই-লিউ- 

টেড-সল-ফ্রিউ-রিক-য়্যাসিন্ডের পরিবর্তে ৪৩ নম্বরের ওঁষধ ডিল্ 

ন।ইটো-মিউ রেটিক-য়্যাসিড ২ জ্যাম ব্যবহার করিতে অনুরোধ 
, করি; যেহেতু ইহা! দ্বারা প্লীহা যকৃতের বিশেষরূপে সন্কেচে ও 

দম হইয়া খাকে। পুরাতন জ্বরে ও ল্লীহা যকৃণ্ড রোগে প্প্রায় 
সকল রোগীর-ই মলবদ্ধ থাকে, এজন্য প্রতি বোতলে ৫ ওন্ন সল্ট 

রি এ 



১৩৮ চিকিৎসারত্ব | 

পুর্ববব্ নিয়মে যোগ করিয়া জ্র ও বিদ্বর কালেও ওধধ সেবন 
ব্যবস্থা হইবে এবং ইহ! দ্বার মল পরিক্ষ।র পুর্ববক জ্বরত্যাগ ও 

ল্লীহ। যকৃতের বিশেষ সক্কোচ হয়, ইহাতে অপুমাত্র সংশয় নাই; 

অতএব আমাদের উচিত এইরূপে প্রস্তৃত করিয়। ব্যবহার করা । 

৫। কলিকাতা বাধাবটতলার পুরাণ জ্বর প্লীহা ও 
ম্যালেরিয়া নাশক পাঁচন সদৃশ গুণকর, কিন্বা 

পাতিলপাড়ার কবিরাজ গণের আবিষ্কৃত 

পুরাতন জ্বর-প্লাহানাশক পাঁচন 
সদৃশ গুণকর মহৌষধ 

চিরেতা "২" *** *** ২০ ভোলা। 

মপ্রিষ্ঠা ১ 2০২৯ তোলা। 
রক্তচন্দন চূর্ণ ত ৮২০ তোলা। 
অতইচ 5৪৬ 7 ও ১০ তোলা। 

প্রস্কত প্রণালী ।-_ইহার মধ্যে চিরেতা ও মণ্রিষ্ঠাকে দাত্র দ্বারা 
টুকুর! টুকুরা করিয়। ২ তোলা পরিমাণে ওজন লইয়া বৃহত হাড়ির 
মধ্যে স্থাপন, তৎপরে ভাল রক্তচন্দন কাষ্ঠকে দাত্র দ্বারা টাচিয়া, 
না হয়তে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়! ছেদন পূর্বক রৌদ্রে উত্তমরূপে 
শুক্ধ-করার পর হামামদিস্তায় ফেলিয়! মুষল দ্বারা কুটা ও চুণিত 
হইলে এ পরিমিত ২০ তোলা লইয়া হাড়ির মধ্যে প্রদান করিবে। 
তদন্তে অন্তইচ ক্* ১০ তোলাকে সামান্য আঘাতে কিঞ্চিৎ কুটা 

* ইহ হরিগ্রাবৎ মূল বিশেষ, চেষ্ঠ। করিলে বণকের নিকট প্রাপ্তবা, ছুন্প্রপা নয়, 
কিন্তু কিপিৎ বিষাক্ত, আর অধিক দিনের পুরাণ হহলে পোক। ধরে, ফলে পোকাধরা 
অতইচ ন! হয়, এইরূপ উত্তম অতইচ লইবে। 



প্ীহা ও যকৎরোগ চিকিৎসা । ১৩৯ 

করিয়া এ হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ পুর্ববক ১৬ সের জলৈ ভিজাইয়া 
৬। ৭ ঘন্টা রাখার পর চুল্লীর উপরি হাঁড়ি বসাইয়া পাক আরন্ত 
করিবে, এইরূপে পাক হইতে হইতে যখন ৯ সের আন্দাজ জল 
থাকিবে ; সেই সময়ে হাড়ি নামাইয়া বস্ত্র রা ছাকা হইলে ১২টা 
বৌতলে পুরণ* করিবে ; তৎপরে ছ্ং নাইটুক য্যাসিড্ ৩০ বিন্দু আর 
টং মিউ-রেটিক-য়্যাসিড. ৩০ বিন্দু--এই ৬৬ বিন্দু, য্যাসিড, দ্বার! 

৪৮গ্রেণ সলফেট অফ্ কুইন|ুইনকে দ্রবীভূত করিয়া উহার মধ্যে এক 

বোতলে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে প্রতি বোলে সং নাইটুক 
ও মিউরেটিক্ ফ্য।সিড. এবং সলফেট অফ কুইনাইন যে।গ করিলে 
পুর্ব নিয়মে কর্ক ও গালামোহর করিলেই কলিকাতা চিৎপুর- 

রোড বটতলায় যে, পুরাতন জ্বর শ্লীহার ও যকৃ আদি জঠর র্যোগ 
নাশক পাঁচন বিক্রয় হয়, সেই পঁ(চন সদৃশ এই ওষধ প্রস্তুত করা 
হইল। ইহা সেবনের ফল পশ্চা্ বণিত হইতেছে ; যখা-- 

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রতোকবারে ই অর্দ ছটাক পরি- 
মাণে দিবসে ৩ বার ;--৭ হইতে ১৪ বর্ষ বয়স্কগণের পক্ষে ১ এক 

কীচ্চা পরিমাণে দিবসে ৩ বার ;--৩ হইতে ৬ বর বয়স্কগণের পক্ষে 

ই অদ্ধ কাচ্চ। পরিমাণে দিবসে ৩ বর :--এতন্ডিন্ন অল্প বয়স্কগণের 

পক্ষে & সিকি কাচ্ছ। পরিমাণে দিবসে ৩ বার ;-সকলকেই 

জ্বরবিরাম কালে ওধধ সেবন করিতে হইবে । এই ওষধ দ্বারা 

জ্বরাদি নিবৃত্তি হইলেও কিছুদিন এই ওষধের শ্রিপিত মাত্রার অন্ধ 
মাত্রীয় সেবন করান বিধের ; ইহা সেবনকালে বোতল নাড়িয়া 

কাচের বা প্রস্তরের কিম্বা মৃণ্ময় পাত্রে ঢালিয়া সেব্য। 

, স্নান ও পথ্যের নিয়ম পুর্র্বব্ড অর্থাৎ পূর্বব লিখিত ল্লীহাজ্বর- 

চিকিৎসার ওষধে যেরূপ পুর্বেব পথ্য ও স্নানের বিষয় রহিয়াছে ; 



১৪০ চিকিৎসারত্ব । 
রি 

তাহাই এই স্থলে প্রচলিত হইবে ; অতএব ১২৯ পৃষ্ঠার ২৩ লাইন 
হইতে দেখ। 

ইহার আরোগ্য ফল পুর্বব লিখিত ম্যালেরিয়া নাশক ওষধ 
কয়েকটা অপেক্ষা অনেক অধিক; যথা--এই অব্যর্থ মহৌষধ 
দ্বারা ছুর্জয় প্লীহা, যকৃ্, অগ্রমাংস, শোথ, পাণ্ডু, কামল, 

হলীমক, গুল্ম ইত্যাদি রোগ সহকারে জ্বর, কুইনাইনের পুনর্জর, 

একদিন বা দুই দিন অন্তর জর, দ্বিকার্লীন বিষম জ্বর এবং প্রমেহ 

সম্বলিত জ্বরাদি পর্যান্ত ইহ! দ্বারা অতি সন্থর €( এমন কি তিন চারি 

দিবস মধ্যেই ) নিবৃত্তি হইতে হইবে ।--পরে দিন দিন যত সেবন 

করা হইবে, তত-ই পুরেবাক্ত দুর্জয় শ্লীহাদি জঠর রোগের বিশেষ- 

রূপে সঙ্কোচ পুর্ববক অগ্রি এবং বল বাঁধ্যাদির বৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টি 
সাধন করিবে ; কিন্তু রোগীর মল অপরিষ্কার থাকিলে প্রতি 
বোতলের ওরে ৫ নং উষধ সল্ফেট অফ্ ম্যাগ্রিসিয়। ৫ ওন্স 

পরিমাণে যোগ করিয়। বন্দ্রে ছক] হইলে পুনর্ববার বোতল মধ্যে 

ওষধ সংস্থাপন, কর্ক ফ্যাটা ও গালা মোহর হইবে । ইহা! দ্বার! 

পিত্তনাশ, পিত্ত সন্বঙ্গীয় চিহ্ত ও গ্রাদি অতি উত্তমরূপে নিবৃক্তি 

হইয়া থাকে । জেলা বদ্দমন চৌকী অস্থিকা কাল্না-নগরের 
অনতিদূরে পাতিলপাড়া উত্যাদি গ্রাম নিবাসা কোন কবিরাজ 

মহাশয় এই উধধ অ।বিক্ষার ও প্রকাশ করিয়। সন ১২৮২ সাল 

হইতে বিক্রয় পুর্নক অসীম ধন সঞ্চয় করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছেন। 
জেল] বাঁকুড়া, চৌকী কোতলপুর,গেলে ইত্যাদি গ্রামের কোন কোন 

নেটিভ ডাক্তার এই উষধ পরম্পরা জ্ঞাত হইয়া প্রস্তুত করিয়া 

জেলায় জেলায় প্রেরণ ও বিক্রয় করিয়। ধনবান হইয়াছেন। 



পুরাতন স্বর হইতে মুক্তিলাভের সছুপায় । ১৪১ 

৬। কুইনাইন ও আর্সেনিক ব্যতীত" 

পুরাতন জ্বর হইতে মুক্তি 

লাভের সভুপায় । 

অনন্তমূল. **" ৮ *** ২ তোলা। 

চিরেতা *** *** *** ২ তোলা । 

% গাঁঁট বাদ গুলঞ্ -** ০ ২*তোলা। 

ক্ষেত পাপড়া ১ 2 ০ ** ২ তোলা। 

ধনে **" *** *** ১ তোলা । 

রক্তচন্দন চূর্ণ *** *** ১১১ তোলা। 

সিনকোনাবার্ক **" *** ১১ তোলা। 

এই সমস্ত দ্রব্য উদ্দুখলে (হামাম দিস্তায় ) কুটা করিয়া মৃ্চয়- 
পাত্রে পাকি ৩ সের জলে ভিজনা হইবে, ৪ । ৫ ঘণ্টা ভিজনার পর 
কাণ্ঠাগ্নি বারা পাক করিতে হইবে । দেড় পুয়া (৩০ তোলা) 

আন্দাজ জলসত্বে চুল্লী হইতে হাড়ি অবতরণ করিয়া ছাঁকা হইলে 
এক ছটাক পরিমাণে দুই ঘণ্টা অন্তর ভ্রাক্রান্ত রোগীকে পান 

করাইবে। এইরূপে নিত্য প্রস্তত করিয়া সেবন করান হইলে, 

ইহ! ছারা ক্রমে ক্রমে সম্যক জ্বরের শান্তি এবং রক্ত পরিষ্কার 

হইয়া অতি উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বর আরোগ্য 

সম্বন্ধে এরূপ পদার্থ আর জগতে নাই। ল্লীহা যকৃ ইত্যাদি জঠর 

রোগের সঙ্কচ জন্য ৪৩ নং'উষধ ডাই-লিউ-টেড-নাইট্রো-মিউ-রেটিক 

যন্যাসিড ৫ বিশ্দু পরিমাণে দিবসে ২ বার এ পাঁচনের সহিত সেবন 
' করাইলে দুঃসাধ্য হা ও যকৃৎ আরোগ্য হইয়া! থাকে । 
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* টক ও কাটা গ।ছের ন। হয়, এমন গুলঞচ । 



১৪২ চিকিৎসারত্ব। 

শ্লীহা যকৃত অগ্রমাংস (পা) অগ্রকড়া ইত্যাদি সহিত জ্বর 

নিবৃত্তির কারণ ৫। ৬ প্রকার প্যাটেণ্ট করিবার যোগ্য ওষধ বিষয় 
যাহা পূর্বের নির্মল চিত্তে সাধারণের উপকারার্ধে প্রকাশ পূর্ববক 
লেখা হইল, উহাদের ই নাম “ন্ুধাসাগর, সুধা ইন্দু, ব্রহ্মচারী 

প্রদন্ত জ্বর ল্লীহা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ, জ্বরকেরী, জ্বরাস্কুশ, 
ম্যালেরিয়া মিকৃশ্চার, স্পীলিং মিকশ্চার, জবরারিষ্ট পচন, পচন, 

শাস্তিপুরের পাঁচন, গেলের পাঁচন,,বটতলার পাঁচন, নবক্তরাঙ্কুশ, 

চন্দ্রামৃত রস, অমুতরস, আরোগ্য স্তধা, দৈব প্রাপ্ত সুধা, স্বর্গস্থধা,” 

ইত্যাদি ওধধ সদৃশ গুণকর বা অন্যতম জানিবেন; অধুনা ফাষ্টগ্রেটে 
এপণ্ট্যান্স ফেল, কেহ বা ফোর্তগ্রেডে এন্ট্যান্স পাস করা বাবুগণ 
কম্ম এবং আহার অভাবে এ সকল ওঁষধের এ সকল বা অন্যান্য 
নাম প্রচার পুর্ববক রান্তার ধারে ধারে এক এক স্থানে এক একটি 

ঘর লইয়া প্যাণপ্ট,লুন চাপকান ইত্যাদি পোষাকে বিডুধিত এবং 

চেয়ারে বসিয়া অনেকে এরূপ 'ষধ অনেক বিক্রয় করিতেছেন ১ 
নান! আড়ম্বর বিশিষ্ট বিজ্ঞাপন অনবরত বিতরণ করিতেছেন, কেহ 
কেহ এ বিজ্ঞাপন দ্বারা পরিচয় দিয়াছেন যে, আমি পর্ববতে পর্বতে 

ভ্রমণ করিতে করিতে এক সন্ভাসীর সহিত সাক্ষাণ্ড হওয়ায় তিনি 

অনুগ্রহ পুর্ববক আমাকে এই ইউষধ প্রদান করিয়াছেন ; অতএব 
ইহা সেবনে এই অসাধ্য ছুঙ্য় ব্যাধি হইতে অবশ্য আরোগ্যজপ 

মুক্তিলাভ করিবে । আর এ বিজ্ঞাপনের মস্তকোপরি কেহবা 

“সেবন মাত্রেণ ফলং লভ্যতে” কেবহা “ব্যবহারেণ ত্বাতব্যং ফলং* 

কেহবা “ব্যবহারেণ জ্ঞায়তে গুণঃ” কেহব! “মমৌধধং ফলেন 
পরিচীয়তে” ইত্যাদি কোমল সংস্কৃত ভাষার বিন্দু মাত্র দ্বারা 
সাধারণের মনোহরণ পূর্বক বিক্রয় ও অর্থোপাঞ্জরন পুরঃসরে 



বিসুচিকা অর্থাৎ ওলাউঠারোগের লক্ষণ। ১৪৩ 

সকলের আশু উপকার করিতেছেন। এইরূপ করিতে ধাঁহাদের 

ইচ্ছা হইবে, তাহারা এই পুস্তকে দৃষ্টি করিলেই ওষধ প্রস্তুত, সেবন 
বিধি, পথ্যাপথ্য ও সান ব্যবস্থা স্থির করিতে পারিবেন। বিজ্ঞাপনের 
শিরোভাগে প্রদানের কারণ, কয়েক প্রকার কোমল সংস্কত ভাষার 

বাক্য ( বাঁদীগণ্ড) লিখিয়া দিলাম। ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে 
পররেন। 

ইতি স্বর ল্লীহা ও যকৃত 'রোগের চিকিওসা পরিসমাপ্তি । 

বিসূচিক! অর্থাৎ ওলাউঠারোগের লক্ষণ । 
অজীর্ণরোগীর উদরাদির সূচীবিদ্ধবৎ পীড়া নিবৃত্তি হইয়া ক্রমে 

ক্রমে যুচ্ছ্া, অতিসার অর্থাৎ বারম্বার ভেদ, 'বমন, পিপাসা, উদরে 

বেদনা, ভ্রম, মুহুমুহঃ পাশ্বপরিবর্তন, হাই ওঠা, দাহ, বিবর্ণ, 
কম্পন, বক্ষ:স্থলে বেদনা, নাড়ীর অবস্থা অতি মন্দ, মাথা লোট্কে- 

পড়। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ন্যায় হওয়। ; এই সকল চিহ্ন যে রোগে 

প্রকীশ হয়; মহর্ধিগণ তাহাকেই বিসুচিকা অর্থাৎ ওলাউঠারোগ 
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । 

স্বাস্থ্যরক্ষা। বিষয়ে বিচক্ষণ ও পরিমিত আহারী ব্যক্তির কখন 

বিসুচিকা রোগ হয় না; তবে ওলাউঠা৷ সংক্রামক রোগ বলিয়। 
তীহাদের হওয়া সম্ভব। লোভী স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অনভিজ্ঞ মূর্থেরাই 

বিসৃচিকারোগ-গ্রস্ত হুইয়! থাকে । * 
ওলাউঠার প্রথমাবস্থা অর্থাৎ চেলুনি-জলবণ ভেদ, বমন, 

* আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া! থাকেন যে, আয়ুব্বেদে ওল/উঠারোগের 

লক্ষণীদি কিছুই নাই। তাহাদের সেইটি অনভিজ্ঞত।র পরিচয় মাত্র; এক্ষণে নিধীনাদি 
্রস্থ হইতে সংক্ষেপে ওলা উঠারোগ ব্যাখ্যা হইল; ধীমান পাঠকগণ দৃষ্টি করিবেন । 



১৪৪ চিকিৎসারত্ব। 

পিপাস।, চক্ষঃ কোটরস্থ হওয়া, কাহার বা! হস্ত পদাদিতে আঙ্গেপ 

(খাইলধর! ) ইত্যাদি. লক্ষণা ক্রান্ত হওয়ার নাম প্রথমাবস্থা ।--এই 
অবস্থার উপায় ক্রমে বর্ণিত হইতেছে । 

এই ওলাউঠা রোগে সত্বর বমন নিবারণ করাই প্রধান 
চিকিগুসা; যেহেতু বমন নিবৃত্তি না হইলে কোন ষধ উদরস্থ হইয়া 
থাকিবে না 7,বল পুর্ববক ওষধ উদ্ররস্থ করাইলেও তৎক্ষণাৎ উদগী- 
রণ হয়; যেহেতু পাকস্থলী গরম' হইয়া ধারণাশক্তি বিহীন! 

হইয়াছে বলিয়া কোন বস্ত ধারণা করিতে সমর্থ নহে, সেই জন্য 

মুহুযুনু-বমন হইতে থাকে; কাহার বা শোণিত গরম হইয়া মস্তকে 
উঠিলে, কাহার বা অজীর্ণ দোষ থাকিলে, কাহার বা! ক্রিমিদে।ষ 

থ'কিলে পীড়াকালে, প্রায় বমন উপদ্রব উপস্থিত হয়; অতএব 

বমন নিবারণের উপায় বর্ণিত হইতেছে ; যথা 

ফ্টম।কের উপরি অর্থ অগ্র কড়ার নিন্মভাগে ৩৯ নং ওষধ 

লাঁইকার লিটি দ্বার! মুদ্রপরিমিত ফোসক্ক! করিবে; ততপরে সেই 
ফোসক্কার পাতলা ত্বক উঠাইয়া ষে আরক্তিম ক্ষত লক্ষ্য হইবে, 

তাহার উপরি $ সিকি গ্রেণ মফিয়া৷ ছড়াইয়। দিলে শীঘ্র বমন 

নিবারণ হয় । 

শোণিত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে যে বমন হয়, তাহাতে 
চক্ষুঃ জবা পুষ্পের ন্যায় লাল; প্রলাপ, মুচ্ছা! ও ভ্রম ইত্যাদি চিহ্ন 

প্রকাশ পাইতে পারে ; এস্থলে মস্তকে নক্ত উঠ। নিবারণ জন্য ৭২ 
নং বধ মাষ্টার্ড জলে মাখিয়া কাগজ ব| বস্ত্র খণ্ড দ্বাবা পটি প্রস্ত্ত 
করিয়া ঘাড়ে প্রদান করিয়! মস্তক মুগুডন পুর্ববক ৮৪। ৮৫ পৃষ্ঠায় 
লিঞ্ত নিয়মানুসারে জলপটি প্রয়োগে বিশেষ উপকৃত হুইঘার 
সন্তব। ক্রিমি-জন্য বমন হইলে ক্রিমিত্ব বিধান করাই যুক্তিযুক্ত। 



বমন নিবারণ জন্য কতিপয় মুষিযোগ । ১৪৫ 

পকস্থলী গরম হইয়! বমনারন্ত হইলে পাকস্থলীর অর্থাৎ 

ফ্টমাকের উপরি ৩৯ নং ওষধ লাইকুর লিটি মালিস অর্থাৎ এক- 
বার এই ওষধ তুলি দ্বারা মালিস ও শুক্ষ হইলে পুনর্ববার মালিস 
করিবে, এইরূপে ৫1 ৬ বার মালিস করিলে অথব! ৭২ নং ওষধ 

মাঞ্টার্ড জলে কর্দমবণ্ড মাখা হইলে বস্ত্র বা কাগজ খণ্ডে মাখাইয়। 

সেই পটি পাকস্থলীর উপরি অর্থাৎ অগ্র কড়ার নিন্সে বসাইলে 
কিঞ্চিৎ জালা যন্ত্রণাদি উপবৃস্থত হইয়! বমন নিবারণ হয় এবং 

যে দূষিত রস ও শোণিতে পাকস্থলী নিক্ষিয়া ও ধারণাশক্তি 
বিহীন! হইয়াছিল; সেই দুষিত রস ও শোণিতকে ইহার ক্রিয়া 
সবার জলব€ করিয়া কোক্ক! মধ্যে আনীত হইলেই, স্থতরাং পাকস্থলী 

ধারণাশক্তিশীলিনী হইবে। এই জন্য পাকঃহুলীর উপরি মাষ্টার্ড 
পটি বা লাইকারলিটি মালিস বিধান হইল। ক্রমে বমন করিতে 
করিতে বমন বেগে দেহস্থ শোণিত উদ্ধগামি হইতে থাকে অর্থাত 

মন্তরকে উঠিতে থাকে, সেই শে।ণিতকে নিক্ষিয় ও জলবও করিয়া 

ফোস্কামধ্যে আনয়ন জন্য ঘাড়ে মাফ্টার্ড মলম বা লাইকারলিটি 
মালিস বিধান হইল । 

বমন নিবারণ জন্য কতিপয় মুষ্টিযোগ। 

* ৫পাঁচ বা৬ছয় কড়। ঘেঁচি কড়ি অগ্নিকুণ্ডে ভস্মবৎ দগ্ধ করিয়। 
ঈষভুষ্ণ কিঞিৎ ছৃদ্ধে নিক্ষেপ করিবে, তগ্পরে সেই ছুগ্ধ, মধ্যে 
মধ্যে কিঞিএকিঞ্িও পান; কচি ভালশস্তের জল বারম্বার পান; 

বরফ মধ্যে মধ্যে সেবন ; বরফ মিশ্রিত জল পান, স্থপক্ষ ও স্থস্বাছু 

কমলা-লেবুর রস বারবার পান; মুড়ি ভিজনার জল মুহুমুঃ পান ; 

অশ্বখবৃক্ষের চট। অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই অগ্নিময় চটা, প্রস্তর-আধার- 
১৯ 



১৪৬ চিকিৎসারত্ব । 

স্থিত-পরিষ্কার-জলে নিক্ষেপ করিবে, তণ্পরে সেই জল মুকুমূহঃ 
পান; চুণের জল মধ্যে মধ্যে পান; লবণ সহ পাতিলেবু চুষণ; 
এই সকল উপায় দ্বার! ক্রমে ক্রমে নিশ্চয় বমন নিবারণ হয় ; আর 

উদ্রের উপরি সতত বরফ প্রদ(ন, তদভাঁবে জলপটি প্রদ।নেও বমন 

নিবারণ হইয়া থাকে । বমন নিবারণের এই সকল উত্তম অথচ 

মৃদু উপায় বর্ণিত হইল। 

কিঞ্চিৎ চিনি সহ ১০ নং ষধ স্পিরিট ক্যাম্ষার ৫ বিন্দু 
পরিমাণে যোগ করিয়া সেবন করাইবে, এইবূপে বাঁরম্বার প্রদানে 

প্রথমাঁবস্থার বমন নিবারণ হয় । 

দুই দণ্ড অন্তর রসসিন্দ্ুর ১ রতি পরিমাণে মিছ্ছিরির জলে মর্দন 
করিয়া সেবন কর।ইলে বমনাদি বহুবিধ রোগ নিবারণ হয় । 

কর্পুরামব | 
পরিদ্কত সরা ৮০০ তোলা, কর্পুর ৬৪ তোলা, ছোট এলাইচ, 

মুতা, শুঁঠ, যমানী ও মরিচ প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, আফিং 

১ তে(লা ; এই সমুদায় রুদ্ধ কাচভাণ্চে এক মাস রাখিয়া, পরে 

ছকিয়া লইবে। ইহা বিসুচিকা রোগের মহৌধধ ; ইহার দ্বার! 

অন্যন্য কোষ্টজ পাড়ার শান্তি ভব, প্রান্তোক বারের মাত্রা ১০ বিন্দু 
হইতে ৩০ বিন্দু পধ্যন্ত ; কিঞিৎ জল সংযোগে বারংবার সেব্য। 

এতট্ডার। 'ওলাউঠ!, গ্রহ্ৃণী, আমাশয় ও বমনাদি শীঘ্র আরোগ্য হয়। 

কিঞিঃৎ শীতল জলের সহিত ৫৯ নং গুধধ ক্লোরডাইন, প্রতি 

মাত্রায় ১০ হইতে ৩০ বিন্দ্রু পবান্ত বারম্বার প্রয়োগ রুরিলে ভেদ, 

বমন, তিক, হস্তপদাদির খাঈলধর! ভন্যাদি আশ নিবারণ হয়। 
ওলাউঠ! রোগের এরপম।বস্থায় এইঈ সকল উপাধ ভিন্ন অপর লছু- 

পা এ পধান্থ শাবিদার ভর নাউ,এ কদ। ব্লিলেও অত্ক্তি হয় না। 



ওলাউঠা রোগে নাড়ী খারাপ হইলে । ১৪৭ 

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থা-_অর্থাৎ ভেদ ও বমন নিরস্ত হইয়া 

রোগীর বিন্দু বিন্দু ঘন্ম, শীতলাঙ্গ, ধমনীর দুরবস্থা, হস্ত-পদাদির 
অঙ্গুলি চুপ্দে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার নাম দ্বিতীয়া স্থা। 
এই অবস্থার ওষধাদি ক্রমে বর্ণিত হইতেছে। 

ওল।উঠার দ্বিতীয়াবস্থার ওষধ। 
১২। ক্যালামেল *** 2 হাত তি শি ২ গ্রেণ। 

১৫ সেোড। চা রা ৪৪ ৪.৪ ৪৪৬ ৪৪৬ হ ঠোণ। 

ইহ মিঙ্রিত করিয়া একবারের জন্য একটি পুঁরিয়া প্রস্থৃত 
করিয়। সেবন করাইবে। এইন্ূপে ২ ঘণ্টা! হান্ুর সেবন করাইনে 

করাইতে হরিদ্রাবর্ণ মল নির্গত হইতে আরন্ত ভইলে এই ওউধ্ধ 

সেবন বন্ধ হইবে ; আর প্রগম অবস্াতে ও"ইহ| ব্যবহাধ্য | নাড়ীর* 

অবস্থা মন্দ হইলে নিম্নলিখিত উষধ ব্যবস্বেয় 

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থায় নাড়ীর অবস্থ। মন্দ হইলে-__ 

২৬। স্পিরিট ক্লোর ফরম *-. *** ০৮ ২০ বিন্দু। 

৬১। লাইকার আর্সেনিক *** 2 5 বিন্দু। 

জল ১, ১৮০ ৩০৩ ০৩৩ ৪ ড্যাঁম। 

এই সকল মিশ্রিত করিলে এক মাত্রীর ওষধ হইবে। নাঁড়ীর 

অ্ববস্থ।নুসারে অন্ধ, এক কিন্বা ভুই ঘণ্টা আন্তর সেবন বিধি; অথবা-_ 

. ওলাউঠা রোগে নাড়ী খারাপ হইলে__ 

৩৪। সল্ফিউরিক ইথার *** ৮৮ ২০ বিন্দু। 

৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই ১ 22০১ ভ্যাম। 

* ৩৩। স্পিরিট্ য্যারামেটিক য়া।মোনিয়া *** ২০ ঝিন্দু। 
ভান ':*১ ১১ ১5০02255১৮8 ভ্যাম। 



১৪৮ চিকিৎসারত্ব । 

এই সমস্ত একত্র হইলে এক মাত্রার ওঁষধ হইবে। অর্ধ, এক 
বা ২ ঘণ্টা অন্তর নাড়ীর অবস্থানুসারে ইহা! ব্যবহার করাইবে। 

এই সকল ওষধের উগ্ন শ্রাণে যগ্ধপি বমন উপস্থিত হয়, তাহা 

হইলে ইহার পরিবন্তে এ পুর্ণ কথিত বমন নিবর্তক ওষধ প্রয়োগ 
করিবেন। | 

ওলাউঠার তৃতীয়াবস্থ।__ অর্থাৎ যখন রোগীর দেহে উত্তাপ 
ও ধমনীতে জ্রবেগ অনুমান হয়, সেই সময়ের নাম তৃতীয়াবস্থা, এ 

স্থলে নিন্লিখিত প্রশ্াব-কারক ওষধ প্রয়োগ কর্তব্য ; যথা 

ওলাউঠ! রোগের তৃতীয়াবস্থার চিকিৎসা! । 

, ৯ য্যাসিটেট অফ্ পটাস **১ ১১১১০ ০৮৮ খ্রেণ। 

২৫। ক্লোরেট অফ্ পটাস :** 5০ ০৮০০৫ গ্রেণ। 

২৩। স্পিরিট নাইটুক ইথার ..১ ১০০ ০১৭ ৩০ বিন্দু। 

ণটিধশার ডিজিটেলিস.* ৮*৮৮৮৮১০ €৫বিন্দু। 

২৬। স্পিরিট ক্লোরিক ইথার -** ১ ** ৩০ বিন্দু । 
তলে ** 2১১০০5০5222 5০৩ ৪ ড্যাম। 

এই সমস্ত একত্র করিলে এক মাত্রার উষধ হয়। ২কি 

৩ ঘণ্টা অন্তর ইহা এক এক বার সেবন করাইবে। এই ওউধধ 

সেবনে বা স্বভাব5ঃ ( আপনা আপনি) ২ কি ৩ বার সরল প্রআঁব 

হইলে এই ইষধ প্রয়োগ নিষেধ । 

* ফ্যানিটেট অফ পটাস;-উহা মুধকারক, অধিক মাত্রায় মৃছুবিরেচক। মাত্র! 

১ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্ান্তু। 

1 টিগ্ণার ডিজিটেলিস ; ইহ দুত্রকারক,শরীরের উত্তাপন।খক, হাংপিণ্ডের উত্তেজক ; 
মাত্রা ৫ হইতে ১৫ বিন্দু পথ্ান্ত। 
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গুলাউঠা রোগের তৃতীয়াবস্থার চিকিৎসা । ১৪৯ 

ইহা দ্বারা প্রত্রীব না হইলে, ইহা সেবন সহ প্রক্মাব বন্ত্্য়ের 
উপরি অর্থা কটিদেশের পশ্চাৎ_ ভাগে মেরুদণ্ডের ছুই পারে 
ফোমেপ্টেসন (৮৫ 1 ৮৬ পৃষ্ঠার নোট দেখ) ব! মাস্টার্ড কিন্বা পুল্টিস 

প্রদান করিলে অতি সন্বর প্র্মব হইবার সম্ভব । এই তৃতীয়াবস্থায় 
ঠীমিউ-লেন্ট ওঁষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত; কারণ ;__ 
এই সময়ে স্বভাবতঃই রোগীর নাড়ী আপনা-আপনি কিঞ্চিৎ 

উত্তেজিত হইতে থাকে ; ত্গবার যদি ইহার উপরি উত্তেজক ওষধ 

অতিরিক্ত প্রয়োগ কর! হয়, তাহা হইলে শে।ণিত গরম ও মস্তিষ্কে 

সঞ্চালিত হইয়। শীঘ নানাবিধ বিকার আনয়ন করে। 

ভেদ ও বমনাদি নিবৃত্তির পর রোগী ছুর্ননল থাকিলে বঙ্কাহুগ্ধ 

বা ৯২ পৃষ্ঠার নোটে লিখিত মাংসের যৃষ সহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ, 
৩৬ নম্বর ওষধ পোর্টওয়াইন যোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প 
পান করাইলে, নাড়ীর অবস্থা অতি উশ্ুম হইয়া ক্রমে রোগীর 

বল সঞ্চয় হইয়া থাকে । রোগী সবল থাকিলে বালি বা বস্ত্রে হাক 

জলসাগুতে ২।৪ বিন্দু পাতি বা! কাগজীলেবুর রস সংযোগে পথ্য 

হইতে পারে । 

বিকারাদি ওলাউঠা রোগে উতকট পিপাসা উপস্থিত হইলে, 

জলে ডুবান মৌরির পুটলী চুষণ করাইলে, বরফ পান করাইলে, 
তাঁলরশশা সের জলপান করা ইলে, চুণের জলপান করাইলে, ১৫। ১৬ নং 

ওঁধধ সোডাওয়াটার পান করাইলে এবং বিকারাদি রোগের 

যথাবিছিত € ১১১ পৃষ্ঠঠর ৯ লাইন হইতে বিহিত) ওঁষধ প্রয়োগ 
করিলে মহতী পিপাস! সহ বিকরাদির শান্তি হইয়া থাকে। 

* গুরুতর তৃষ্ণায় মুচ্ছা! উপস্থিত করে, মুচ্ছা উপস্থিত হইলে 
মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভব ; অতএব বলবতী তৃষ্ণা হইলে সকল অবস্থাতেই 



৭৫ ০ চিকিৎসারত্ব ] 

পানার্থে জল প্রদেয়। অন্নাভাবে বরং বহুকাল জীবন থাকিতে 
পারে; কিন্তু জলাভাবে তৎক্ষণাৎ জীবন পরিত্যাগ হইবে। 

শ্রম ও শৃঙ্গারাদি জগ্য পিপাস! উপস্থিত হইলে স্বাসিত সিগ্ধ 
বারি পান, সোডাওয়াটার ও বরফ ইত্যাদি ব্যবহারে পিপাসার 

শান্তি ও শরীর স্থস্থ হইয়! থকে । সে সময়ে ক্ষুধা থাকিলে কিঞ্চিৎ 

বলকর পথ্য র্যবস্থেয়। 

প্রমেহ বা মেহরোগের চিকিৎসা । 
প্রমেহ রে।গের কারণ ; যথ।-_-নববারি, নবান্ন ও অধিক 

মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্রব্যের অপরিমিত পান ও ভোজন জন্য দূষিত 
দেহস্থ বায়ু পিত্ত ও কফাদির নুানাতিরেক, অতি কোমল বা! ছুগ্ধ- 
ফেণনিভ শয্যায় সর্বদা উপবেশন ও শরন পূর্ণনক কশ্দদে বিরত 

হওয়া, অপরিমিত দধি সেবন, গ্রাম্য ভগ মেষ প্রভৃতির এবং 

সজল-ভুমিজাত বরাত কচ্ছপাদির অধিক মাংস ভক্ষণ, নবান্ন, 
গুড়বিকৃতি (সন্দেশ ইত্যাদি) ও কফজনক-দ্রব্য ইত্যাদি প্রমেহ 

রোগের হেতু । 

প্রমেহ রোগের উৎপত্তি ।- পুর্বেবাক্ত কারণে শ্লেক্মা দুষিত 
হইয়। মুত্রাশয় স্থিত মেদঃ মাংস এবং শরীর স্ডিত ক্লেদকে দূষিত 
করিলে প্রমেহ (মেহ ) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এইরূপ 

ক্রিয়সম্পাদক উগ্রনীর্যা দ্রব্য ভোজনে এবং অগ্নি সন্তাপদি গ্রহণে 

পিশ্তধাতু স্বয়ং দুষিত হইয়া দেহস্থ মেদ মাংস প্রভৃতিকে দুষিত 
করিলে প্রমেহ রোগের উদ্ভুব ভয়। এইরূপে পরিবদ্ধিত পিস ও 

শ্রেক্মার বলক্ষয় হইলে বায় পুবেনাক্ত কারণাদি জন্য দূষিত হইয়া 

শরীরস্থ মেদঃ মাংস প্রভৃতিকে শোষণ এবং দূষিত করিলেও প্রনেহ 

রোগের উৎপন্তি হইয়া থাকে । 



ওলাউঠা রোগের তৃতীয়াবস্থার চিকিৎসা । ১৫১ 

প্রমেহ বিংশতি প্রকার ।-_-যথা,_-কফজনিত দশ ' প্রকার, 
পিত্জনিত ছয় প্রকার, বায়ুজনিত চারি প্রকার । 

দোষ ভেদে সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য নিরূপণ ।-_যে সকল 

চিকিৎসা কৌশলে কফের শান্তি হইতে পারে, সেই সকল চিকিৎসা 
কৌশলে-ই মেদঃ ও মাংস প্রভৃতির শান্তি হয় বলিয়া কফজনিত 
দশবিধ মেহ সাধ্য অর্থাৎ চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইয়! 

থাকে ।_-যে সকল ওঁধধে ও চিকিৎসা কৌশলে পিস্ত ধাতু প্রশমিত 
হয়, সেই সকল ওঁষধ ও চিকিৎসা! কৌশলে মেদো-ধাতু বৃদ্ধি 
হয়, এজন্য পিস্তজনিত ড় বিধ মেহ যাপ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

এতদ্বারা খষির মন্মার্থ প্রকাশ হইল এই যে, দেহে মেদো ধাতু 

পরিবদ্ধিত হইলে মেহ আরোগ্য না হইয়া বরং যাঁপ্য হইয়া অবস্থািতি « 
করে, অর্থাৎ চিকিতসাদিতে সাম্য থাকে ।-_বাযু, মেহরোগ উৎপন্ন 

করিয়াই অতি সন্বর অন্যান্য ধাঁতুকে আশ্রয় করিয়া শরীরস্থ সম্যক্ 
ধাতুকে শীঘ্র দূষিত করে, এইজন্য বায়ুজনিত চত্ুর্ব্বধ প্রমেহ 

অসাধ্য অর্থাৎ কোন চিকিতসাতেই আরোগ্য হয় না। 

দোষ ও দুষ্য নিরূপণ ।-_-শরীরস্থ বায়ু পিত্ত ও কফ; এই 
তিনটির নাম দোষ। এই তিন দে।ষ দ্বারা মেদঃ, শোণিত, শুক্র, 

জলীয়াংশ, বস।, লসীকা৷ (ত্বক ও মাংসের মধ্যগত রস ), মড্জা, 

রস, ওজঃ, মাংস ইহারা দুষিত হয় বলিয়া এই দশবিধ পদার্থের 
নাম দুষ্য। | 

প্রমেহ-রোগের পুব্বচিহ্ন |-_-প্রমেহ রোগ প্রকাশ হইবার 
পূর্বের দস্তঘুলে এবং চন্ষুদ্ঘয়ে র্রেদ, হস্ত-পদ[দিতে জ্বালা, শরীর 

চিক্ধণ ও মুখে মধুরতা ইত্য।দি চিহ্ জন্ম ইয়া খীকে। 



১৫২ চিকিৎসারত্ব। 

প্রমেহের দামান্য লক্ষণ 1--সকল প্রমেহ রোগে কর্দম 
মিশ্রিতব (ঘোলা ঘোলা) প্রকআাব অধিক পরিমাণে বরম্বার 

হইয়া থাকে ; ইহা সাধারণ মেহের চিহ্ু। 

একদোষজনিত প্রমেহ নানাবিধ হইবার প্রতি কারণ।-__ 

যেমন শ্মেত, পীত, কৃষ্জ ও লোহিত প্রভৃতি বর্ণের পরস্পর 

যোগে পিঙ্গল ও পাটলাদি বিবিধ" প্রকার বর্ণ কল্পিত হইতে 

পারে, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ; ইহাদের অন্যতম দূষিত হইয় 

মেদঃ, মাংস, শোণিত, শুক্র, জলীয়াংশ, বসা প্রভৃতির সংযোগে 

মুত্র-বর্ণীদির ভেদ এবং একদে'ষজনিত প্রমেহকে নানাবিধ রূপে 
, কল্পিত করিতে পারে ।* 

কফজনিত দশবিধ প্রমেহ ক্রমে বণিত হইতেছে ; যথা --- 

১। উদকমেহ ।-__-এই উদ্কমেহে নির্মল,শ্বেতবর্ণ,নিগ্ধ,গন্ধহীন, 

আবিল ( ঘোলা ), পিচ্ছিল ও জলের ন্যায় প্রত্রাব হইয়া থাকে । 

২। ইক্ষুমেহ।--এই ইক্ষুমেহে ইক্ষু-রসের ন্যায় অত্যন্ত মধুর 

( মিষ্ট) প্রস্রাব হইয়া থকে । 
৩। সান্দ্রমেহ।-__-এই সান্দ্রমেহে পযুঠুষিত (বাসী) ভাতের 

মাড়ের ন্যায় প্রআব হহয়া থাকে । ৮ 

৪। স্থরামেহ ।--এই সুরা প্রমেহে সুরার ন্যায় প্রআ্াব হয়, 

এবং এ প্রত্রব কোন পাত্রে রাখিলে উপরি অংশ স্বচ্ছ ( পাল! ) 
নিন্সের অংশ গাঢ় লক্ষিত হয়। 

৫। পিষ্টমেহ।__-এই পিষ্টমেহে তুলচুর্ণকে ( পিটুলি ) অতি 
অল্লজলে মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে যেমন শুভ্র ও গাঢ় বোধ 



প্রমেহ ব৷ মেহরোগ-্চিকিৎসা। ১৫৩ 

হয়, সেইমত গাঢ় ও শেতবর্ণ প্রজার এবং শুক্ষ নির্গত হইয়া খ।কে। 
এতন্তিন্ন রোগীর শরীর লোমাঞ্চিতু হয় । 

৬। শুক্রমেহ ।--এই শুক্রমেহে শুক্রবর্ণবত বর্ণ বিশিষ্ট 

অথব। গুক্র মি!ঙআাত মুত্রত্যাগ করিতে থাকে । 

৭। সিকতামেহ।_-এই সিকতামেহে বালি কণিকার ন্যায় 

কঠিন কণাধুক্ত 'ও অপরিষ্কীর প্রস্রাব হইয়। থাকে 
৮। শীতমেহ ।__-এই শ্ীতমেহে মুত্র গুরু (ভারযুক্ত ), মধুর 

ও অতিশয় শীতল হইয়া থাকে । 

৯। শনৈর্মেহ।_-এই শনৈর্মেহে মেহগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ 
অল্প অল্প প্রআজ্রাব করিয়া থাকে । 

১০। লালামেহ।-_এই লালামেহে মুখস্থ লালার ন্যায় তন্বৃযুত্ত, 
এবং পিচ্ছিল প্রত্রাব করিয়৷ থাকে । 

পিন্ুজনিত ষড়বিধ মেহ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে ; বথা-_ 
১। ক্ষার মেহ।--এই ক্ষার মেহু উপস্থিত হইলে মুত্র, ক্ষার- 

ধৌত জলের ন্যয় গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত হয় এবং ক্ষারের জলম্পর্শ 

করিলে যেরূপ পিচ্ছিল বোধ হয়, এই মুত্র তদ্রপ পিচ্ছিল ইত্যাদি 

বোধ হইয়া থাকে। 

২। নীল মেহ |_-এই নীল মেহ উপস্থিত হইলে রোগী নীল- 

বর্ণ মূত্র ত্যাগ করে। 

৩। ককুর্ণ'মেহ ।--এই মেহে, রোগী কালীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ 

প্রআশ্বাব কন্িয়া থকে । 

৪1 হারিদ্র মেহ।--এই মেহপীড়া উপস্থিত হইলে রোগী 

হ্রদ্ব্ণ ও কটু রসযুক্ত প্রশ্াৰ করে এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা 
যন্ত্রণ। প্রক(শিত হয়। 
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৫। মগ্ত্রিষ্ঠ মেহ।-__-এই মেহে রোগী মঞ্জিষ্ঠা ভিজনা জলের 
হ্যায় লালবর্ণ প্রআাব করিয়। থাক । 

৬। রক্তমেহ ।--এই রক্তমেহরে।গী ছুর্ন্ধবিশিষ্ট, লবণ- 
রসযুক্ত, উষ্ণ এবং রক্তবর্ণ প্রাত্রাব করিয়। থাকে । . 

বায়ুজনিত চত্ুর্বিবধ মেহ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে ; যথা-_ 

১। বসামেহ।-_বসামেহ উপস্থিত হইলে বসা-ধাতুমিশ্রিত, 

বসা-ধাতুর বর্ণ বিশিষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রআজাব হইয়। থাকে । 

২। মজ্জমেহ ।-_মজ্জরমেহরোগী মজ্জবর্ণ এবং মজ্জমিশ্রিত 

প্রক্ীব ত্যাগ করিয়া থাকে । 

,৩। ক্ষৌদ্রমেহ।-_ক্ষৌদ-মেহরোগে কষায়, মধুর রসযুক্ত 
এবং স্নেহ শুন্য প্রত হইয়া থাকে । 

81 হস্তিমেহ ।-_হস্তি-মেহরোগী মন্তহস্তীর ন্যায় সর্বদা অধিক 
পরিমাণে লসীক। (ত্বক ও মাসের মধ্যস্থ-রস ) যুক্ত প্রআব 
ত্যাগ করিয়া থাকে । 

কফজনিত প্রমেহের উপদ্রব । 
কফজনিত প্রমেহ গুরুতর হইলে অগ্নিমান্দ্া, অরুচি, বমি, 

অতিনিদ্রা, কাস, নাসাজাব--এইউ যড়ুবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইতে 

পারে। 

পিত্জনিত প্রমেহ রোগের উপদ্রব 

পিস্জজনিত প্রমেহ গুরুতর হইলে লিঙ্গে ও মু্জীশয়ে সুটী- 

বেপধনবশ বেদনা, অগ্ুকোধষের বিদীর্ণতা (অগ্ডাকোষে কাট! ফাটা 

চিহ্ু হওয়]), জ্বর, জালা, পিপাসা, অস্ত্রে দগ।র, সময়ে সময়ে মুচ্ছ, 
জলবহ মলন্যাগ ; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া খাকে। 
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বায়ুজনিত প্রমেহের উপদ্রব ধ " * 

বায়জনিত প্রমেহ উতকট হুইলে উদ্বাবর্ত রোগ (মলমুত্রের 
আবদ্ধতা ), কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটু তিক্ত কথায় প্রভৃতি রসযুক্ত 
দ্রব্য তক্ষণে ইচ্ছ।, অনিত্রা, শোষ (ক্ষয়), কাস ও শ্বাস এই সকল 

উপদ্রব লক্ষিত হইয়। থাকে। 

প্রমেহের অসাধ্য লক্ষণ। * 

প্রমেহ রোগী পুর্ন কথিত উপদ্রবযুক্ত হইয়া! অতিশয় ধাতু- 
ক্ষয়জনিত দুর্দবল ও পীড়া গ্রস্ত হইলে সহর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

মতান্তরে মেহরোগের অসাধ্য লক্ষণ । 

বীজদোষবশতঃ যে প্রমেহ রোগ উত্পন্ন হয়, অর্থাৎ প্রর্মৈহন 

রোগাক্রান্ত পিতা ও পিতামহ হইতে যে পুরুষের শরীর স্থষ্টি সহ 

প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পুরুষের সেই মেহ অসাধ্য । 

অপরম্থ বংশ পরম্পরা গত যে কোন রোগ হয়, সেই সমস্ত রোগ-ই 

অসাধ্য। 

মধুমেহের লক্ষণ ও উৎপভ্ভি। 

ধাতুক্ষয়জনিত প্রকুপিতবাধু মধুমেহ উৎপাদন করিয়া থাকে । 

আর কোন কোন ব্যক্তির দেহস্থ অপরিমিত পিন ও শ্রেমা এই 
উভয়ে বায়ুর গতি বিধানের পথ অবরোধ করিলে, বায় রুদ্ধগতি 

হইয়া মধুয়েহ উত্পাদন করে। এই মেহে মধুর ন্যায় পরশ 

হয় বলিয়াই ইহার নাম মধুমেহ। এই দ্বিবিধ মধুমেহ মধ্যে 
প্রি্ত ও শ্রেক্সা দ্বারা বাঁয়ুর গতিরোধ হইলে যে মধুমেহ উত্পন্ধু হয়, 

সেই মধুমেহে বায়ুর লক্ষণ প্রকাশিত এবং বিনা! কারণে বৃদ্ধি ও 
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হাঁস হইয়া থাকে ইহা কষ্ট সাধ্য মধ্যে পরিগণিত অর্থা বন্ছু 
কষ্টে আরোগ্য সম্ভব । 

সমস্ত প্রমেহ-ই যথ! সময়ে চিকিৎসিত ন! হইলে ক্রমে মধুমেহে 

পরিণত হয অর্থাৎ সকল প্রমেহ-ই অচিকিৎসিত হইয়া বহুদিন স্থায়ী 

হইলে মধুর স্যায় প্রঞ্ীৰ হইতে গাঁকে। | 
প্রমেহ পীড়কা। যথা ;_-শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জ্ালিনী, বিনতা, 

অলজী, মসুরিকা, সধপিকা, পুভ্রিণী, .বিদারিকা ও বিদ্রধি ; এই 

দশবিধ পীড়কার (ব্রণ বিশেষের ) অন্যতম ব! সম্যক প্রমেহ 

রোগের প্রবলাবস্থায় সন্ধি মন্ম €( অগুকোষ, মস্তক ইত্যাদি ) ও 

মাংসল স্থানে প্রকাশ হইয়া থাকে । 

গীড়কার লক্ষণ, ক্রমে বর্ণিত হইতেছে ; যথা-__ 
১। শরাবিক ;ধে পীড়কার বেষ্টন শরাবের ন্যায় উন্নত ও 

মধ্য স্থান নিন্ন ; তাহাকে শরাবিকা কহে । 

২। কচ্ছপিকা ;__যে পীড়কা কচ্ছপ-পৃষ্ঠদেশের ন্যায় উন্নত ও 
স্বালাযুক্ত হয়, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। 

৩। জু(লিনী;_ যে পড়ক1 মাংস দ্বারা আবৃত হইয়া উঠে 

এবং ভ্বলন থাকে, তাহাকে জ্বালিনী কহে। 

8 | বিনত। ;--এই পাঁড়কা নালবণ ও বৃহৎ আাকার প্রাপ্ত 
হইয়া পৃষ্ঠে ও উদরে।পরি উৎপন্ন হয়, এবং ক্রেদশ্র।বিণী ও অত্যন্ত 

বেদনান্থিতা তইয়া থাকে । 

৫। অলজী;--যে পীড়কা রক্তরবর্ণ অগবা শ্বেতবর্ণ হইয়া 
স্ফোটকের ন্যায় বড় হয়, হাহ।কে অলজী কহে। 

৬। মসুরিকী;যে পীডকার আকুতি মসুর-কলায়ের ন্যায় 
হয়, ভাহ।কে মসুরিকা কহে। 



মেহরোগের চিকিৎসা । ১৫৭ 

৭। সর্ষপিক1;--যে গীড়কার আকৃতি শ্েতসর্মপের মত হইয়া 

থাকে, তাহাকে সর্ষপিকা কহে। 

৮। পুজ্িণী;__যে পীড়কা অধিক স্থান ব্যাপ্ত হইয়া উঠে, 
কিন্তু অধিক উন্নত হয় না, তাহাকে পুভ্রিণী গীড়কা কহে। 

৯। বিদরিকা ;_যে পীড়কা, ভূমি কুগ্মাগ্ডের ন্যায় গোলা- 
কার ও কঠিন হয়, তাহাকে বিদারিকা কহে। 

১০। বিদ্রধি ;--যে পীড়ক্লা বিদ্রধিরোগের সম্যক্ লক্ষণ ন্থিত 

অর্থাৎ বিদ্রধিরোগ-সদৃশ হয়, তাহাকে বিদ্রধি কহে। 

পীড়কার কারণ নির্দেশ । 

বায়ু, পিত্ত ও কফ কর্তৃক পীড়কা জন্মে, অতএব কফ কর্তৃক 

প্রমেহে কফজনিত গীড়কা, পিশ্ুজনি--প্রফেহে পিশজনিত পীড়ঝা 

এবং বায়ুজনিত-প্রমেহে বাযুজনিত পীড়ক' হইয়া থাকে ; অপরল্তু- 

প্রমেহ রোগ বাতীত-ও মেদোধাতু দূষিত হইলে পীড়কা উৎপন্ন 
হয়। ফলতঃ পীড়কা উতপন্নমাত্র সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইতে 

পারে না; তণুকালে পীড়কারূপে নিশ্চয় করিতে পার! যায় না 
বলিয়। চিকিৎসায় প্রবর্থ হওয়া! অকণ্তব্য ; পীড়কার সমস্ত চিহ 

প্রকাশ পাইলে চিকিতসা! করান বিধেয় । 

ৃ পীড়কার অসাধ্য চিহ্ন । 

মন্দাগ্রি ব্যক্তির মলদ্বার, হৃদয়, স্কন্ধ ও মন্ম্মস্থানে পীড়কা 

জন্মাইয়া পিপাসা কাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে সেই 

পীড়কারোগীর অব্যাহতি নাই। 

মেহরোগের চিকিৎসা । 

জগম্মগুলে পুংজাঁতির মধ্যে অধিক।ংশ মেহরোগাক্রাস্ত ব্যক্তির 
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অধিবাঁপ থাকা.নিবন্ধন স্ুচারুরূপে প্রমেহ রোগের লক্ষণ প্রাঞ্ল- 

বঙ্গভাযায় অনুবাদ পুর্ববক সাধারণের কৃতসাধ্য, স্থলত মূল্য, আশু 

গ্রীতিকর অথচ সন্বর আরে।গ্য মূলক চিকিৎস! বিবৃত হইতেছে, ইহার 
মধ্যে একটিমাত্র ও অগ্রত্যক্ষ উষধ নাই । সোমনাথ রস, হেমন।থ রস, 

বসন্ত কুন্ুমাকর এই কয়েকটি প্রমেহ রোগের ' শেষোক্ত ওষধ 

সত্য; কিন্তু ইহ! সকল ধাতুতে কদাপি প্রয়োগ হইতে পারে না; 

যেহেতু ইহা প্রয়োগ করিলে প্রায় গরম হইয়া রে।গীর বিনের 

কষ্$মূলক হইয়া থাকে । মবগনাভি, স্বর্ণভন্ম ইত্যাদি ঘটিত উষ্ণ- 

কারক ওষধ, কফবদ্ধক ধাতু ব্যতীত কখন প্রয়োগ হইতে পারে 

না; কিন্তু এই কয়েকটি উধধের প্রধান অঙ্গ- স্বর্ণভস্ম ও মুগনাভি 
ইত্যাদি; স্থৃতরাং ইহা দীনশণের পক্ষে এবং ৪88 প্রাপ্তিপক্ষে 

দুঃসাধ্য ; কেহবা প্রাণপণ-যত্রে ও ষথাসর্বস্থ ব্যয়ে এ সকল ওষধ 

প্রস্তুত করাইয়া আরোগ্য প্রাপ্ত হন নাই, পরিশেষে ধানে, ও 

প্রাণে মৃত হইয়া পরলোক প্র।প্তি হইতেছেন । কেহবা ওষধ 

প্রস্তুতের সুদীর্ঘকাল মধ্যে-ই স্বর্গ রোহণ করিয়া থাকেন, কেহব! 

শঠ প্রবঞ্চক চিকিৎসকের নিকট হইতে কৃত্রিম সোমনাথ হেমনাখ 

ত্যাদি ক্রয় পুর্নক সেবন করিয়া ইষধাদির গ্লানি করিতে করিতে 

পরলোক গমনানন্তর রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছেন ইশ্যাদি 

কষ্টকর ব্যপ।র লক্ষ্য করিয়! মুক্তকণে উচ্চৈঃন্রে সাধারণকে 
জানাইতেছি যে, এই গ্রন্থে প্রকাশিত অতি সামান্য গঁধধ ও মুগ্রি- 
যোগাদি দ্বার! অবশ্য সাধা-প্রমেহ রোগি-গণ আরোগা হইবেন। 
বাপ্য ও কষ্টসাধ্য প্রমেহরো গি-গণ পর্যন্তও আরো গ্যব্ু ফলপ্রাপ্তি 
হুইবেন। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই । 

$ 
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প্রমেহ রোগের কতিপয় মুভ্তিযোগ ও 'উষধ। 
১।- নিত্য উষাকালে মুখ-প্রক্ষলন।দির পর উধাবারি পান 

করিলে প্রমেহ-রোগীর প্রত্রব সরল হইয়া দেহ স্তুস্থ থাকে । 

২।- নিত্য প্রাতে এবং বৈকালে ছুইবারে দুইটা হংসের ডিম 
কাচা অবস্থায় ভিন্বের একপারর্খ ভাঙ্গিয়া মুখে ঢালিয়া গলাধঃকরণ 
করিলে ৫।৬ দিন মধ্যে ছুর্য় প্রমেহ উৎপন্ন হইলেও শান্তি হইবে, 

তণুপশ্চা্ড কিছু দিনের জন্য প্রীতে একটা করিয়া এরূপে হাসের 
কাচা ডিম সেবন করিতে থাকিবেন। অন্ন সহ হাসের ডিম ভাতে, 

ইসের ডিমের ঝোল সহ এক সন্ধ্যা অন্ন, রাত্রিকালে রুটি ও স্বৃত 

পক ব্যগ্রন ইত্যাদি পথ্য কর] বিধি, ইহ] অব্যর্থ সন্ধান । 

এইরূপে অধিক দিন হংসের ডিম্ব ভক্ষণ রায় দিন দিন দেহ 

পুষ্টি, ইন্দ্রিয় শক্তির প্রবলতা, দেহ সবল, চন্ষুর্জ্যোতি ইত্যাদি ফল 
প্রত্যক্ষ হয় সত্য ;কিন্ত্ব বুকাল সেবিত হইলে বাতে ধরিবার সম্ভব; 

অতএব কার্ষ্যোদ্ধার পর্যান্ত-ই ব্যবহৃত হইবে। হাঁসের ডিম ভক্ষণ 

কালে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ চিনি সংযোগে ভক্ষণ করিয়া থাকে । 

৩।-_নিত্য পরাতে একটি কীচা কুন্কুটডিম্ব (মুরগীর ডিম) এ 
ইাসের ডিমের মত একপার্খ ভাঙ্গিয়া মুখে ঢালিয়। ভক্ষণ করিলে 
ততি সন্বর অসাধ্য প্রমেহ হইলেও আরোগ্য সম্ভব, “বাবহ।রেণ 

জ্বাতব্যং ফলং” অর্থাৎ ইহা সেবন করিতে করিতে অল্পদিন মধ্যেই 
দেহ গরম হইয়! উঠে, এইজন্য প্রত্যহ একটি মাত্র ব্াবস্থ। ।__ 

কিছুদিন এই কুঁকুটডিম্ব এই নিয়মে বাবহার কর! হইলে দেহলাল 

*ও সতেজ:, অঙস্ফুত্তি, প্রমেহ ধ্বংস ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ প।ইতে 

থকে । ইহা আশু ও প্রতাক্ষ ফলপ্রদ ৷ রী 

৪ 1-_ ট্যাড়োস খণ্ড খণ্ড (চাক! চাক ) করিয়া জলে ২1৪ 



১৬০ , চিকিৎসারত্ব । 

ঘণ্টা ফেলিয়! রাখার পর, ট্যাড়ৌস চোকুটিয়া লালাবণড জল ঢালিয়া 

পান করিবে, এইরূপে ট্র্যাড়োসের লাল! মিশ্রিত জল দিবসে ৩বার 

পান, ভোজন সময়ে নানাবিধ প্রকারে ট্যাড়েসের ব্যঞ্জন দ্বার 

আহ।র, রাত্রিকালে, রুটি ও ঘ্বৃতপর্ ট্যাড়ে(সের ব্যপ্তন ভক্ষণ 

করিতে করিতে ৭1৮ দিন মধ্যে প্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে। 

ইহাও বহুকাল সেবিত হইলে দেহে বাতাশ্রয় করিতে পারে ; কিন্তু 

ইহু। দ্বারা যে, মেহ আরাম হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

৫।-__বক্কাছুদ্ সহ সমভাগে লঘু ও ন্িগ্ধ বারি সংযোগ পুর্ববক 

প্রাতে এবং সায়ংকালে নিত্য পান করিলে মেহ-রোগীর প্রআাৰ 

সরল ও দেহে বল্সঞ্চয় হইয়া প্রত্ব কালীন. জ্বাল! যন্ত্রণার ও 

মুলপীড়ার হাস হইয়া থাকে । 
৬।-_নিশাযেগে কিঞিঃৎ কাশীর চিনি সহ ।০ আন। পরিমিত 

আব্বার ( বাবলা আট1 ) ভিজাইয়া প্রাতে ছকিয়। পান করিবে 

এবং প্রাতে এঁরূপে চিনি সহ গঁদ ভিজাইয়। সাঁরংকালে পীত হইবে। 

এই নিয়মে কিছুদিন ব্যবহৃত হইলে, সামান্য মেহমাত্র আরোগ্য 

হইয়া থাকে । 

৭1__-কপোত, হংস, কুকুট এবং কোমল ছাগ মাংসের ঘ্ৃতপক 

যুষ মেহরোগীর পথ্য এবং উষধ বিশেষ । মাংসের যুষপ্রস্তত নিয়ম 

জ্তান-জন্ ৯২ পৃষ্ঠার নোট দৃি কর। মুগ, মদূর, বুট ও অহরদাল 

বিশেষরূপে দ্বতপক হইলে মেহরোগীর পক্ষে হিতকর। 

৮।__গুলঞ্ের চিনি (পালো ) 1০ চারি আন। মাত্রায় মধুসহ 
দিবসে ৩ বার সেনন করিলে, প্রমেহ সহ জ্বালা যন্ত্রণ।দি নাশ হুইয়। 

গাকে। | 

৯।-_সজল বন্কাদুদের সহিত শতমুলীর রস অদ্ধ ছটাক পরিমাণে 
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দিবসে দুইবার পীত হুইলে কিছুদিন মধ্যে সম্যক্ মেছ রোগের 
শান্তি ও দেহ পুটি হইয়া থকে। 

১০1--নিত্য প্রাতে ১০ তোলা কাচাছুদ, শীতল জল ১০ তোলা 
একত্র মিশ্রিত করিয়া! পাঁত হইলে পুরাতন শুক্র মেহ নষ্ট হয়। 

১১।--কুশাবলেহ। 
কুশ, কাস, বেণা, কৃঝেক্ষু, খ।গৃড়। ঃ ইহাদের প্রহ্ত্যকের মুল 

৮০ তোল! লইয়! কুট! করিয়া*মৃপ্নয় পাত্রে ৬৪ সের জলে ক্রমে পাক 

হইতে থাকিবে; এককালে ৬৪ সের জল যোগ করিবার আধার 

অভাব হইলে ক্রমশঃ জল সংযোগে হানি নাই। পাকাবশিষ্ণ 
৮ সের জল সন্ব্বে অবতরণ পূর্বক পরিক্ষার ও সুন্মন বস্ত্রে ইক! হইলে 
পরিক্ষার ক।শীর চিনি ২ সের যোগ করিয়খ পুনর্ববার পাকারপ্ত 

করিবে । তৎ্পরে আলোড়ন করিতে করিতে লেহবৎ হইলে খুলী 

নামাইয়া পশ্চাৎ লিখিত দ্রব্যের চুর্ণ যোগ করিয়া বিলক্ষণ 

আলোড়ন করিবে । এই অবলেহ প্রাতে ১ তোলা এবং সায়ংকালে 

১ তোল৷ দিবসে দুইবার মধুসহ সেবিত হইলে জ্বাল! যন্ত্রণাবিশিষ্ট 
প্রমেহ, মুত্রাঘাত ও অশ্মরা প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে । 

প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা 7-_যষ্টিমধু, কাকুড়বীজ, দেশীয় কুম্মাগুবীজ, 
শসাবীজ, বংশলোচন, অ'মলকী, তেজপত্র, গুড়হ্বক্, বড় এলাইচ, 

নাঠৌশ্বর, বরুণছাল, শুলঞ্চ ও প্প্রিয়ঙ্গু; এই ্রয়োদশবিধ দ্রব্যকে 

পরিক্ষার করিয়। রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, ত্ুপশ্চাড হামাম দিস্তায় 
কুটা করিয়া পরিক্ষার সূন্মন বক্সে ছাকা হইলে প্রত্যেক বস্তর চুণ 
হুইতে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করা হইবে, আর কুশাব- 

লেহের পাক।বশেষে ক্ষীরের ন্যায় গাঢ় অবস্থায় অবতরণ পূর্বক 

এই চূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হয়। অপরাপর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে । 
* ২১ 
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অপরিষ্কৃত বা রোগগ্রস্ত যোনিতে রমণকরা নিবন্ধে ষে প্রমেহ 
(গণোরিয়। ) হয়, তাহার গুঁধ/ অয়েল কোপেবা! ; শ্বেতচন্দনতৈল, 
অয়েল কিউবেব্স্, লাইকার স্যাণ্টেল ফেঁভা কাম্ বকু এটু 
কিউবেবা। ৰ 

১২1-__অযেল কোঁপেব৷ (৭৬ নং ওষধ )। 

কিঞ্চিত জল সহ অয়েল কোপেব! পরাতে, মধ্যাহে ও সায়ং- 

কালে দিবসে তিনবার করিয়! ১৫ বিন্দু পরিমাণে নিত্য ৪৫ বিন্দু 

মাত্রায় কিছুদিন সেবিত হইলে-ই উপরি উক্ত প্রমেহমাত্র আরোগ্য 
হইয়া থাকে ; ইহা নিয়মিত ব্যবহার পূর্নবক পশ্চা লিখিত স্থপথ্যে 
থাকিলে অধিক ফল লাভ হয়; ইহার ফল শত শত বার প্রত্যক্ষ 
কর! হইয়াছে । 

১৩।--শ্বেতচন্দন তৈল (৭৫ নং ওউষধ)। 

কিঞ্চিৎ জল সহ ইহা ২৭ বিন্দু পরিমাণে দিবসে ৩ তিনবার 

সেবিত হইলে ক্রমে ক্রমে মেহমাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে ; ইহা 

প্রথম ও মধ্যাবস্থায় প্রয়োগ হইলে-ই অধিক পরিমাণে উপকার 

প্রত্যক্ষ হয়; ইহা দ্বারা আরোগ্য বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই । 

১৪ ।-__অয়েল কিউবেব্স্ অর্থাৎ কাবাব-চিনির তৈল । 

ইহা, জগণ্ বিখ্যাত প্রমেহ নাশক মহোৌধপ, এ বিষয় স্ৃধিজ 

ডাক্তার মাত্র পরিজ্ঞাত আছেন । ৫ হইতে ৮ কি ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত 

গ্রহণ করিয়! কিঞিঃ জল সংযোগে রোগীকে দিবসে দুইবার করিয়া 

সেবন করাইলে অতিশীঘ (৪1 ৫ দিবস মধ্যে ) প্রমেহের শাস্তি, 

হইয়া থাকে । ইহা প্রমেহ নাশপক্ষে অজেয় মহৌষধ ; পশ্চাল্লিখিত 

পথ্যমতে থাকা হইলে মেহ হইতে আরোগ্য বিষয়ে বিলম্ব হয় না। 



মেহমোদক।, ১৬৩ 

১৫।-_লাঁইকারি স্তাপ্টেল ফেভা কাম্ বকু এট্ কিউবেবাঁ(৭৮)। 

পূর্বেবাক্ত ওষধ মধ্যে পুরাণ প্রন্মেহে “লাইকার স্তান্টেল ফু 
কাম্ বকু এট কিউবেবা” অতি সুন্দর ওষধ ; অতএব ইহা ৩০ বিন্দু 
পরিমাণে দিবসে ২ ছুইবার করিয়া জল সহ সেবিত হইলে পুরাণ 
প্রমেহমাত্র দিন দিন আরোগ্য হইয়া থাকে । ইহা! অপেক্ষা আনন্দ- 
জনক ফল আর কি হইতে পারে ? 

অনেক বিজ্ঞ কবিরাজ প্রমেহ রোগীকে কাবাৰ্ চিনির চূর্ণ %০ 
আন! মাত্রায় দিবসে ২ বার মধু সহ সেনন করিতে দিয়া টাকা 
লইবার কারণ বৃথাবটা প্রদান করিয়। ৩। ৪ টাকা সপ্তাহ-প্রতি 

মূল্য লইয়! থাকেন । কেহ ব! এ বুথাবটা ওষধ সেবন কালের 
অনুপান কাবাৰ্ চিনির চুর্ণ %০ আনা অবধারিত করিয়া লিখিয়া ব! 
বাচনিক বলিয়। দেন। বটা কিছুই নয়, কাবাব্ চিনি-ই মহৌষধ । 
কেহ বা! মেহাধিকারের সামান্য ওষধ সঙ্গে ইহা ব্যবস্থ। করিয়া! 
থাকেন। 

১৬।--মেহমোদক। 

আরব্য গঁদ ১ এক পুয়া, ১৫। ১৬ ঘণ্ট। জলে ভিজানার পর, 
সেই ছ্বলে গঁদ গুলিয়! ও ভাকিয়া ৪ সের ছাগী বা গব্য দুগ্ধ সহ 
পাঁক আরম্ভ হইবে । ৪০ তোলা কাশীর চিনি জলে মিশ্রিত পূর্বক 

ছীক। হইলে সেই পাক-কটাহে নিক্ষেপ হইবে ) তৎপশ্চাৎ্ বারম্বার 
আলোড়ন করিতে করিতে ক্ষীরের ন্যায় গাঢ় ও মোদক যোগ্য 

হইলে, অন্ধ তোল। (3 তোল ) পরিমিত মোদক প্রস্তত করিয়! 

” মেহু রোগীকে প্রাতে এবং সায়ংকালে ২ ছুইবারে ২ দুই বটা চুর্ববণ 

পূর্বক জল দ্বারা গলাধঃকরণ করাইলে সামান্য ও মধ্যমাবস্থার 



১৬৪ চিকিৎসারস্ব। 

প্রমেহমাত্র ইহা দ্বারা আরোগ্য সম্তব। এই মোদক কলিকাত। 
বেণেটোলা মোকামী স্বর্গীয় মদনমোহন কবিরাজ মহাশয় স-চরাচর 
ব্যবহার করিতেন । 

১৭।-'বলকর ও শোণিত-শোধক ওষধ। 

প্রযেহ উপস্থিত হইলে কিয়ড্দিবসান্তে রোগী অতি দুর্ববল, শীর্ণ 

ও প্রায় ইক্ড্রিয়শক্তি বিহীন হইয়া থাকে । তজ্ভন্য রোগীর দেহস্থ 
শোণিভ নিক্ছিয়, হীনবীর্য্য ও দূষিত বলিয়। হাদয়জম হয়, তন্লিবন্ধন 

৭৪ নং ওষধ টিঞ্চার স্টিল ১০ হইতে ২০ বিন্দু; ৬৫ নং ওষধ 
লাইকার গ্রিকৃনিয়৷ (কুঁচিলার আক ) ২২ আড়াই বিন্দু হইতে 

৫ বিন্দু পর্যন্ত, জল ১ ওুঁন্ম; এই সকল মিশ্রিত করিয়া আহারাস্তে 

দুই বেলায় সেবিত ঘইলে দ্িন দিন বল, বিক্রম বৃদ্ধি হইয়! 

ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হইত্তে থাকে, এবং ক্রমশঃ শো।ণিত পরিক্ষার 

হইয়াবিশুদ্ধ শুক্র উত্পাদিত হয়; আর মেহ রোগের শান্তিরূপ ফল 

ত্যক্ষ হইয়। থাকে । ইহা! সেবনে-ই যে সম্যক্ কাঁধ্য হইবে এমন 
নহে, প্রমেহ শান্তির জন্য পশ্চাল্িখিত ব৷ পুর্বোপ্লিখিত ওষধ 

মধ্যে অন্যতম ওষধ ব্যবহার করিয়া বল প্রাপ্তি জন্য আহারান্তে 

ইহা সেবনার্ ; ইহাই স্থির সিদ্ধান্তু। 

টিঞ্চার গ্রিল্ প্রয়োগে কোন কোন বাক্তির কথঞ্চিৎ মলবদ্ধ 
হইবার আশঙ্কা, অতএব মল সরল সহ পুর্বেরান্ত বলপ্রাপ্তি প্রত্যাশা 
করিলে টিঞ্চার ছ্রিলের পরিবর্ধে ফেরি-য়্যামন্ সাইরাস ৫ কি ৬ গ্রেণ 
এঁ ওষধে যোগ করিয়া পূর্নকথিত নিয়মানুসারে সেবন করিলে 
অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে । ইহাতে অণুম।ত্র সংশয় নাই। 



লাইকার স্যান্টেল ফেভা ইত্যাদি। ১৬৫ 

, ১৮1-তৈলত্রয়। * 

৭৫। শ্বেতচন্দন তৈল  ** *** "৪ ড্যাম। 
৭৭1 অয়েল কিউবেব্স্ বা 

কাবাব্চিনির তৈল ২ ভ্যাম। 
৭৬। আাঁয়েল কোপেবা  *** 2১১৮ ২ ড্যাম। 

এই তিন প্রকার তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়। ২০ হইতে 
৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত কিঞি বাক্সি-সংযোগে সেব্য । এই নিয়মে দিবসে 
২।৩বার সেবন করিয়। প্রত্যেক বারে অর্ধ ছটাক পরিমাণে মাখম, 
মিছিরির গুঁড়া সহ জলযোগ করিতে হইবে। লিখিত পথ্যের 

ব্যবস্থানুসারে পথ্য করিলে অল্পকাল মধ্যে ইহ। দ্বারা! অসাধ্য প্রমেহ 

পর্য্যস্ত স্বখসাধ্য হয় অর্থাৎ ইহ! দ্বার সকলেই আরোগ্য প্রান্ত 

হইয়া! থাকেন ; ইহা! অপেক্ষা আর অধিক কি গুণ বর্ণন। করিব ? 

এই ওঁষধ দিবসে তিনবার সেবন করিয়া! ইহার মধ্যে মধ্যে 

১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত মেহানল রস দিবসে ২ মোড়া মধু সহ মর্দন 
করিয়া ২ তোলা কুঁচের মূল সহ ৪০ তোলা ছুগ্ধ ও জল ৪* তোলা 

একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট হইলে সেই দুগ্ধ যোগে সেবন এবং 
অবশিষ্ট দুপ্ধপানে আশু মেহরোগ সাম্য হইয়া রোগী বলাধান 
হইতে থাকে, এবং দেহস্থ দূষিত ধাতু সমূহ সংশোধন হইয়া কান্তি, 
পুঁটি, বল ইত্যাদি পরিবদ্ধিত হয়। এইরূপ নিয়মে অসংখ্য রোগী 
আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। 

১৯।-_লাইকার স্তাণ্টেল ফেঁভা কাম্ বকু এট কিউব্বে!। 

, ইহা! পুরাতন প্রমেহ্ন রোগি-গণের জন্য ভারতবর্ষে আগমন 

করিয়াছে ; ইন্থার ৩০ বিন্দু কিঞ্িঃৎ জল সহ সেবন করিয়া মাখম 



১৬৬ চিকিৎসারত্ব। 

মিছিরি পপুর্বববু" জলযোগ করা বিধেয়। এইরূপ নিয়মে দিবসে 
৩ বার সেবন করিয়া মধ্যে মধ্যে নিম্নলিখিত মেহানল রস ২ মোড়া 

অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ২ বার, মধু সহ মর্দিত হুইলে 

১৭০পৃষ্ঠীয় লিখিত কুঁচের মূল সহ দুগ্ধ পাক করিয়। সেই দুগ্ধ যোগে 
সেবন এবং অবশিষ্ট এ দুগ্ধপাঁন করিলে অসাধ্য 'প্রমেহ পর্য্যস্ত 

ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে । এইরূপ নিয়মে বছতর রোগী 

আরোগ্যলাভ করিয়াছে; এরপ প্রত্যক্ষ কর! গিয়াছে । ইহ] অপেক্ষা 

আর কি ফলশ্রতি লিখিব। 

যিনি প্রকৃত-ফলে বঞ্চিত হইবেন ; তিনি অনুসন্ধান পুর্ববক 

পত্র লিখিলে বা আহবান করিলে প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করাইতে 

সমুর্থ আছি। ও 
মেহানল রস ও পথ্য বিষয়ে পশ্চাৎ অনুসন্ধেয়। 

বঙ্গ-প্রস্তত-করণ বিধি। 

(রাং ভস্মের নাম বঙ্গ ) 

রাঁঙের মধ্যে পদ্ম রাঁং অতি উত্তম ; পঞ্ম রাং লইয়া খণ্ড খণ্ড 

করণানস্তর নিগু“ষ্ঠি (নিসিন্দা) পত্রের রসে বা ক্কাথে সপ্তাহ নিমগ্ন 
করিয়! রাখিবে ; পরে রাঁং সকল জলে প্রক্ষালিত হইলে প্রন্্বলিত 

অগ্নি সংযুক্ত চুল্লীর উপরিস্থ ম্বপাত্রে (খুলিতে ) নিক্ষেপ করিনে, 

রাং উত্তপ্ত হইয়। যখন দ্রবময় হইবে, সেই সময় অপামার্গ (আপা) 

চর্ণ অল্প অল্প করিয়া রাঙের উপরি প্রদান করিয়া স্থুল ( মোটা) 

পলাশ দণ্ড দ্বারা মুক্তমুহুঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে ; বঙ্গকে 
স্রুবর্ণ করিবার নিমিন্ত এ অপামার্গ চুর্ণের সহিত পারস্য যোয়ান- 

চুর্ণষোগ করিবে; এইরূপ নিয়মে যে পর্যন্ত রাং ভস্ম হইয়! 



গন্ধকশোঁধন বিধি । ১৬৭ 

পরিমাণে (ওজনে ১ লঘু না হয়, সে পর্য্যস্ত এই প্রকার নিয়মে 

ভন্ম করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবে, এক দিবসে ভম্মকার্য্য 
সম্পাদন না হইলেও হানি নাই; পরদিনে আবার এই নিয়মে 

চেষ্টা করিবে । মধ্যে মধ্যে রাং ভস্মের কটাহে অল্প অল্প বাতাস 

(ফু) দেওয়া হইলে অপাম।ঁ-চুর্ণের ও যোয়ান-চুর্ণের ভন্ম (ছাই) 
উড়িয়া যাইবে; তাহা হইলে কেবল মাত্র রাং ভর্রেয়র অবশ্থিতি 

হইবে, পরে সেই ভত্ম উদ্ধার শু ছঁকিয়া কাচপাত্রে সংস্থ।'পন করিবে, 

ইহার গুণ অসীম, তাহ! ক্রমশঃ প্রকাশ্য । 

কেবল বঙ্গ প্রতিবারে ৬ রতি মাত্রায় ৩ তিনবারে, নিত্য ১৮ 

রতি মধু সহ মর্দিত হইলে, ছাগী অভাবে গব্য বন্াছুগ্ধ যোগে সেবন 

করিলে অত্যল্প সময়ে মেহের শান্তি, দেহ গ্রুি, আয়ুব্দ্ধি, ইন্ড্িয়- , 
শক্তি প্রবল হইতে থাকে । 

পারদশোধন বিধি । 
পারদ ও রঞ্ণন খলে ফেলিয়া মর্দন করিতে করিতে উভয়ে 

প্রায় মিশ্রিত হইবে, তদন্তে রৌদ্রে শুক্ষ করিয়া খলে জল দিয়া 

প্রক্ম(লন করিলে পারার ক্লেদাদি রশুনের শিটেতে সংলগ্ন হইয়া 

থাকে, খলে যে জল  ঢালিবে, তাহাতে রশুন নাড়িয়া নাড়িয়! 

প্রক্ষালন করিলেই € ধুইলেই ) পারা নির্গত হইয়া! জলের মধ্যে 
পতন হইলে, শিটে ছাকিয়! নিক্ষেপ করিবে । পরে ধীরে ধীরে 

জল ফেলিয়! সূন্মমবস্ত্র দ্বারা ২ বা ৩ বার ছাঁকিয়া যে পার! বহির্গত 

হইবে, তাহাই গ্রহণীয়। ইহাকে পারাশোধন বলে। 

গন্ধকশোধন বিধি । 
* গন্ধকের মধ্যে আমলসাহা নামক গন্ধক অতি উত্তম, আমলসাহা 

নামক গন্ধক হয় উত্তম; নতুব! এই প্রচলিত গন্ধক লইয়। লৌহপাত্র 
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(হাতা) বারা অগ্রিকুণ্ডে সংস্থাপনে অল্প অল্র দ্রব হইলেই ছুগ্ধে 
নিক্ষেপ করিবে (ঢালিয়া ফেলিবে ); তঙুপরে ক্রমে ক্রমে এই 

এই নিয়মে সমস্ত গন্ধক দ্রব করিয়। ছুগ্ধে নিক্ষিগত হইলে ছুগ্ধ হইতে 

তুলিয়া পরিক্ষার জলের দ্বারা সাতবার প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শু 
করিলেই গন্ধক শোধন হইল। এই শোধিত গন্ধক কজ্জলী 
ইত্যাদিতে আরশ্যক । 

কজ্জলী প্রস্তত প্রণালী । 

পুর্বেবাক্ত এ শোধিত পারা ও শোধিত গন্ধক, এই উভয়কে 
সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া খলে ফেলিয়! ধীরে ধীরে তিন চারি 
দিবস মর্দন করিতে করিতে অতি কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ হইয়া জলে নিক্ষেপ 
করিলে যখন ভাসমান হইবে, সেই সময় তাহাকে উদ্ধার করিয়া 
কাচপাত্রে সংস্থাপন করিবে, এইরূপে পারা ও গন্ধকে সংযুক্তকর৷ 

চুর্ণের নাম কজ্জলা । 

কেবল কজ্জলী কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না, ইহা উত্তম উত্তম ওঁষধ 
প্রস্তত করণে সতত আবশ্বাক হইয়। থাকে । 

২০।__রসসিন্দুর প্রস্তুত করণ বিধি। 

কজ্জলীবিধির মন্মানুসারে কজ্জলী প্রস্তুত করিবে ; তশুপশ্চাশু 

৮ তোলা হইতে ১২ তোলা পর্যন্ত যাহ৷ ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ 

করিয়া ঘৃতকুমারীর রস সহ খলে বিলক্ষণ মর্দন করিয়া সমতল 

বোতলে প্রবেশ করাইয়া কাঁচকাট। অস্ত্রে 1 কোন সুন্ষা কৌশলে 
অথব। অগ্নির উত্তাপে বোতলের মুখকে বিশেষরূপে গরম করিয়া 

বোতলের গলায় একটী জলরেখা প্রদান পুর্নবক উপরিভাগে আঘাত 
(ঘ!) দিলে উপরিভাগ অর্থাৎ মুখ বা গল ছাড়িয়া যায়, ফলতঃ 
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গরম বোতলের গলণয় যেখানে জলরেখা দিবে, সেই স্থানটীতেই 

আঘাত পাইলেই ছাড়িয়া যাইবে" এইরূপে বোতলকে বৌচা 

করিয়া পাট ও নেক্ড়াকে কুট! করণানন্তর ভাঁল কাদার সহিত 

মিশ্রিত ও মর্দন পুরঃসরে বোতলের গাত্রে স্কুলভাবে প্রলেপ 
প্রদান ও শুষ্ক করিবে ; কেহ বা এইরূপে বেচা বোতল প্রস্থত 

হইলে পূুর্বেরবান্ত কজ্জলী এই সময় তাহাতে প্রবেশ করান্; 
তগপশ্চা বালুকা যন্ত্র মধ্যে এ বোতল বসাইয়া পাক আরম্ত 
করিবে অর্থ। বালি পরিপূর্ণ হাড়ির মধ্যে এ কজ্জলীগর্ভ বোতল 
বসাইবে,তণুপরে বালি দ্বার! আচ্ছন্ন-বো তল-গর্ভ-হাড়িটী চুল্লীর উপরি 
বসাইয়। জ্বাল দিতে অ।রন্ত করিয়া বোতলের মুখে কাগজের ছিপি 
আ'াটিয়া দিবে ; কিছু সময় জ্বাল দিতে দিতে বোতল হইতে এ" 
কাগজের ছিপি তেজে ছুটির যাইবে, এবং অল্প সময় জন্য বোতলের 

গর্ভস্থ কজ্জলী জ্বলিয়া অগ্নিশিখা বহিগগত হইবে ; অল্পকাল পরেই 

সেই অগ্নিশিখা নির্ণনাণ হইলে অগ্নির উত্ভাপে বোতলের নিন্ম হইতে 

কঙ্জলী গলিয়৷ ধুম আকারে বোতলের গলায় ও কণ্ে সংলগ্ন হইয়! 
ক্রমে লালবর্ণ চা প্রস্তৃত হয়। যখন বোতলের গলায় লালচটা 

প্রত্যক্ষ হইবে, সেই সময় যন্ত্র অবতরণ করিয়া রাখার পর শীতল 

হইলে বোতল বাহির করিয়া নিম্নদেশ ভাঙ্গিয়া নিক্ষেপ করিবে, 

গলায় এবং কষ্টে যে লালচন্টী সংলগ্ন হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিবে। 
সেই চার 'নাম রসসিন্দুর, ইহা সকল রোগেই প্রযুজ্য,অনুপানভেদে 
সকল রোগের সকল অবস্থাতেই প্রদেয়। শ্ররেক্ষ-বৃদ্ধি স্থানে আদ! 

ওপানের রস আর মধু সহ মর্দন পূর্বক সেবন বিধি। পিত্তবৃদ্ধিস্থলে 
ধনে পল্তা কিন্বা গুলঞ্চের ক্কাথ অথবা পটোলের রসের সহিত 
ব্যবহার্য্য ; বায়ুবৃদ্ধিস্থলে দাঁড়িম ও বেদানার রস, মিছিরির জল, 
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ডাবের জল, ব! পটোলের রস ইত্যাদি অনুর্পানে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। আর অপরাপর নান্বিধ উত্তম ওঁষধ প্রস্থত করিতে 

রসসিন্দুর আবশ্যক হয়। 

ইহাকেই মকরধ্বজ বলিয়া অনেকে ১৬ টাকা মূল্যে ভরি বিক্রয় 
করিয়া থাকে । উত্তম রসসিন্দুর মকরধবজতুল্য সকল রোগের সকল 

অবস্থায় আনর্নাজনক ফল প্রত্যক্ষ করাইয়। থাকে, এজন্য ১৬ টাকা 
মুল্যে তোলা বিক্রয় হয়। | 

২১ ।--মেহানল রস । 

প্রস্তুত প্রণালী )- পূর্বেবাক্ত রসসিন্দুর ১ ভাগ, পুর্রবকথিত 
বঙ্গ ১ ভাগ, এই দুই ড্ব্যকে খলে ফেলিয়া ২। ১ দিন বিলক্ষণ মর্দন 
পূর্ববক শিশি মধ্যে স্থাপন করিবে, ইহাকে-ই মেহানল-রস কহে। 
সেবন কালে ৬রতি মাত্রায় মধুসহ মর্দন পুর্ববক কুঁচের মূল ২ তোলা, 
ছাগী ব! গব্য হুগ্ধ ৩২ তোলা ও জল ৩২ তোল! একত্র পক করিয়া 

সেই দুগ্ধ কিঞ্ি যোগে সেব্য, তপরে অবশিষ্ট এ ছুগ্ধপান 
করিতে হইবে ; ইহাই যথার্থ অন্ুপাঁন, একান্ত এতদূর যোজন! না 

হইলে কেবল বঙ্াদুগ্ধ মোগে সেবন করাইয়াও পুর্ণবকথিত সম্যক্ 
ফল লাভ হইয়া থাকে । আর পুর্বে ইহার বারম্বার ফলশ্রুতি (গুণ) 

বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া! এখানে লিখিলাম না ; কলে ইহা দ্র 

পুরাতন মেহমাত্র আরোগ্য, দেহ পুষ্টি ও বলবান হইয়া থাকে । 

২২।- ত্রিবঙ্গ প্রস্ততকরণ ॥। " 

স্বর্ণশোধন পদ্ধতি ;_ স্বর্ণ নির্রিত পাকে অগ্নিতে দগ্ধ 
করিয়া তিলতৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে (ডুবাইবে ), এইরূপে 

স্বর্ণপত্রকে সাতবার দগ্ধ করিয়া প্রত্যেক বারেই তিলতৈলে নিক্ষেপ 

কা 
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করিতে হয়, তশুপরে সেই স্বর্ণপত্রকে পুনর্ববার "দগ্ধ করিয়া তক্র 
মধ্যে (ঘোলে ) নিক্ষেপ করিবে, এইরূপে সাতবার দগ্ধ করিয়। 

সাতবার তক্রে নিক্ষেপ করণানম্তর সেই স্বর্ণ পত্রকে সাতবার দগ্ধ 

করিয়া গ্রত্যেক বারেই গোমুত্রে নিক্ষেপ করিবে, তদন্তে সেই 
স্বর্ণপত্রকে সাতবার দগ্ধ করিয়া প্রত্যেক বারেই কাঞ্রি (আমানি ) 

মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তশুপশ্চাড স্বর্ণপত্রকে সাতবার দগ্ধ করিয়া 

প্রত্যেক বারেই কুলণ্খ কলাহয়র যুষে (ঝেলে ) নিক্ষেপ করিবে, 

ফলে স্বর্পত্রকে ৩৫ বার দগ্ধ করিয়া প্রত্যেক বস্তুতেই ৭ বার 

করিয়া নিক্ষেপ করিলে ( ডুবাইলে ) পাঁচ বস্তুতে সাতবার করিয়া 

ডুবাইলে ৫ পাঁচ সাতে ৩৫ বার ডুবাইতে হয়। এই ন্বর্ণশোধন 
পদ্ধতি অনুসারে পদ্ম রং, শিশক ও দস্তাঁ*এই তিন বস্তুকে শোধন * 

করিবে । ততপরে সমভাঁগে এই তিন পদার্থ লইব। কটাহে নিক্ষেপ 

পূর্বক কাষ্ঠাগ্রির সন্তাপে দ্রবীভূত হইলে বটবৃক্ষের ঝুরির ১ হস্ত 
পরিমিত দণ্ড দ্বারা বারম্বীর আলোড়ন ( নাড়া ও ঘনণ ) হইলে 

ক্রমে ক্রমে এ বটের ঝুরির দণুটি দগ্ধপ্রায় হইয়৷ অতি ক্ষুদ্র হইবে। 
সেই সময় অবতরণ করিয়া একখানি খুরির মধ্যে স্থাপন পুর্ববক 

অপর একখানি আচ্ছাদনযোগ্য খুরি লইয়া আচ্ছাদন দিবে, পশ্চাৎ 
হ্যাক্ড়া ও কাদ! দিয়! খুরিদ্ধয়ের চতুঃপার্শ লেপন ও গুক্ষ করিলে 

মৃত্তিকা মধ্যে চতুদ্দিকে ও নিন্সে হস্তমিত গহবর কাটিয়া সেই গহ্বর 
মধ্যে অগ্রিপ্নহ ঘু'টিয়ায় ( ঘশী চুর্ণতে ) পরিপূর্ণ কালে এ মুষামন্ত্ 
অর্থাৎ এ খুরিদ্ধয় মিলিত গোলাকৃতি পাত্রটি ঘু'টিয়ার মধ্যস্থিত 
করিয়া! এ বহি সংযোগে ভস্ম করিবে । এইরূপ একবার বন্ধি 

যোগে ভক্ম চেষ্টা করিবে । একবার বহ্ছি সংযোগে ভল্মময় 

পদার্থ জন্মায় উত্তম; নতুবা যতক্ষণ পধান্ত রাং শিশক ও দন্ত! 



১৭২ চিকিৎসারত্ব । 

ভন্কীভূত না হয়, সে পধ্যস্ত এই নিয়মে অগ্রিদানে বারন্বার তক্ম 
করিতে থাকিবে । এই প্রকারে ভল্ম প্রস্কত হইলে পরিক্ষার 
সু্নবন্ত্রে কিয়া শিশিমধ্যে স্থাপন, তদন্তে প্রতিমাত্রায় ৫ কি ৬ 
রতি পরিমাণে মধুসহ মর্দন করিয়া মাখম যোগে প্রমেহ রোগীকে 
সেবন করাইবে। মাখম অভাবে নবনী, তদভাবে ছাগী বা গব্য 

বক্ধাছুপ্ধ, তদতাবে বেদানার বা ভাল দাড়িমের রস, তদভাবে 

মিছিরির জল ইত্যাদি অনুপানে এই ধ্রিবঙ্গ সেবন করাইলে সম্যক 

প্রমেহ আরোগ্য হইয়া দেহ পুষ্টি, বল ও বিক্রম পরিবদ্ধিত হইতে 
থাকে। ইহা অতি চমণ্ুকার স্িপ্ধগুণ সম্পন্ন, মেহনাশক এবং 

পুষ্ঠিকর মহৌষধ ; অতএব ইহা! সকল ধাতুতে-ই প্রযুজ্য। 

প্রমেহ পথ্য । 

পুর্বেবীক্ত এবং পশ্চাল্িখিত নানাবিধ বিরেচক ওধধাদির 
অন্যতম দ্বারা প্রমেহ রোগে কোন্ঠ পরিক্ষ।র রাখা নিতান্ত কর্তব্য । 

গরম জল ও সদগদ্ধান্বিত সাবান দ্বারা সনবাঙ্গের লোমকুপ পরিক্ষার 
পুর্ণবক স্বাসিত পুম্পতৈল (ফুলালতৈল ) শদভ।বে তিলতৈল মর্দনে 

দেহ স্সিপ্ধ করিতে হইবে | সতত সৌগন্ধ্য দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে এবং 
স্ফুর্ভিভাবে কালাতিবাহিত করিলে সন্থর উষধাদি দ্বারা উপকৃত হই- 

বার সম্ভব। যাহা কিছু আহার হইবে, সমস্থ-ই প্রমেহ শান্তিকারক, 
জঠরামির উদ্দীপক, ধাতুর পুষ্টি সাধক স্তশাচ্যাদি ভে।জন ও পান 

বিধেয় ;_-যপা-_নাবার অথবা অতি পুরাণ সুক্সন দ।উদ্-খানিচাউল, 
তদভাবে সৃঙ্গন পুরাতন বালাম বা অপর পুরন সুঙ্গম চাউলের 
্্ন একসন্ধ্যা ; তগুসহ কচি উচড়, পটোল, আলু, গর্ভমোচা, 

গর্ভখোড়, কোমল-ছাগমাংস, ইাসের ডিম্, মুরগীর ডিম্, হরিণমাংস, 



গ্রমেহরোগের অপথ্য | ১৪৩ 

মাঁণকচু, করোলা', কীক্রোল, কচি কচি শজনাখাড়া, ডন্বুর, য্- 

ডদ্বুর, ট্যাড়স, পিয়াজ, রশুন ইত্যাদি দ্বারা ঘ্বৃত ও সৈহ্ধব পাকে যে 
কোন বাঞ্জন প্রস্কত করিতে পারেন, তাহাই অন্নসহ মধ্যাহ্ন কালে 

ভোজ্য । রাত্রিযোগে ফুক্কা লুচি বা! ফুল্কা রূটিসহ এঁ সকল ব্যঞ্জন 
মধ্যে যাহ ইচ্ছা হয়, তাহা খাইতে পারেন। মুগ, মসুর, বুটদাল 
দ্বতাক্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে ভোজ্য । জলযোগার্থে লুচি, কচুরি, 

মেঠাই, মোহনভোগ, গজ ইন্তাদি সম্ভোজাত ঘ্বতপক দ্রব্য মাত্র ; 
কেবল ঘ্বতপরু মধো জেলাপী ইত্যাদি মলবদ্ধ কারক দ্রব্য অখাস্ভ। 

মাখম, মিছিরি, বাতাসা, কচি পটোল, পেয়ারা, কেশুর, কচি 

তালরশ।স, কুঁদূরুকি, বেদানা, দাড়িম, কিস্মিস্, পেস্ত। ইত্যাদি দ্রব্য 
ছারা জলযোগ কাধ্য নির্ববাহ করিতে পারে, মধ্যে মধ্যে বন্কাছুঞ্ধ 

গীত হইলে স্বর দেহোন্নতি হইয়া থাকে; কিন্তু মাংস সহ এককালে 

দুপ্ধপান না হয়; যেহেতু মাংস সহ ছুপ্ধপান হইলে অতিশয় 
অহিতকর হইয়। থাকে । 

প্রমেহরোগের অপথ্য ॥ 

মলঘুত্রের বেগধারণ, তামাক গাজা ও গুলি খাওয়া, স্বেদ লওয়া, 

শেণিতক্ষয়জনক কার্ধা, অতি উন্জম শধ্যায় নিয়ত শয়ন, দিবা নিদ্রা, 

নৃষ্ভনচাউলের অন্ন, দধি, জলাশয় সন্নিহিত দেশজাত পশু পক্ষীর 

মাংস, সীম, পিষটক (পিটে ), মৈথুন (শৃঙ্গার), কুল. উ গ্রবীর্ষ্য স্থুরা, 
আমানি, লঙ্কার ঝাল, সম্নপবাট্না, তৈলপক ব্যঞ্রনাদি, কীচাঘ্বত, 

কাঁচাগুড়, লাউ, তাঁলকড়ম, সংযোগবিরুদ্ধখাগ্ভ ( পরমান্নাদি ), 

কুমুড়াদ্য়, ইক্ষু, খারাপ জল, অতিশয় লবণাক্ত দ্রব্য, জুন্তান্থা 

ব্যাধিবধ্ধক দ্রব্যাদি । 



১৭৪ চিকিৎসারত্ব। 

ভ্বরসংযুক্ত প্রমেহরোগীর ্রখ্য। 
যে প্রমেহরোগীর ত্বর থাকিবে, তাহাকে অন্স ন! দিয়া ছুষ্ধরুটি, 

ছুদৃশুজী ব৷ হুগ্ধসাগ্ড ইত্যাদি পথ্য দিয়া শ্লীহা যকৃত সহ জ্বর নাশের 

জন্য পূর্বে যে নানাবিধ ওধধ লেখা হইয়াছে, সেই পাঁচন ইত্যাদি 
ওুঁধধ কিঞ্চিঃ কিঞ্চিৎ অর্থাৎ অল্প অল্প মাত্রায় সেবিত হইলে জ্বর 

হইতে অব্যাহতি লাভ হইবে । প্রমেহ নাশের জন্য পুর্ববলিখিত 
ওষধাদি বাবহার করিলে রোগী অবশ্য আরোগ্য লাভ করিবেন, 
ইহাতে কোন সংশয় নাই। 

উপদংশ ( গর্মি ) রোগের লক্ষণ । 
লিঙ্গনালে হস্তাদি দ্বারা (গুরুতর চুল্কনা দ্বারা ), আঘাত 

হইলে অথব! কামাতুা স্ত্রী আহলাদে বা ক্রোধে নখ বা দন্তদ্বারা 

লিঙ্গকে ক্ষত বিক্ষত করিলে অথবা লিঙ্গ অপরিক্ষার রাখিলে, 

অথবা অত্যন্ত স্ট্রীসংসর্গে, অথবা! ভষ্টা স্ত্রীর দূষিত যোনিতে কিন্থা 
স্বভাবসিদ্ধ দুষিত যৌনিতে রমণ করিলে, উষ্ণজলে বা ক্ষার পদার্থ 
মিশ্রিতজলে লিঙ্গ প্রক্ষ(লন করিলে উপদঃশ (গন্মি) রোগ উৎপন্ন 

হয়; সেই উপদং ংশ পঞ্চবিধ ; তাহা ক্রমে বি ণিত হইতেছে । % 
পপ পপর দস স্ + সি শি সপ জজ সি পপ পক সপ শান 

* বনন্ত রোগীর হ্যায় গশ্মিরোগাক্রাস্ু স্্ীবা পূরুষাদি সং রী দেহে এক প্রকার 

অপূর্ব-বিষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষ জন্য ক্ষতাদিতে দেহ আচ্ছন্ন হইতে পারে, পারা এবং 

গর্নি দোষ জনা চিত প্রায়ই এক প্রকার, চিকিৎস! প্রণালী $ এক প্রকার, এই গ্লোগ 

হুচিকিৎস! ও স্ুপথা।দি দ্বার নিবৃত্তি থাকে, নির্দোষ হয় না, সময়ে সময়ে প্রকাশ ও 

সময়ে সময়ে নিবৃ্ডি হয়।--ইহ। দ্বারা কালক্রমে কোন কোন বাক্তির মহান্যাধিও হইয়। 

থাকে । অধিক আর কি বলিব, পার] বা গশ্মি রেগাক্রান্ত বাক্তির উচ্ছিষ্ট ড্রবা ভোজন 

বা বস্থাদি পরিধানেও উপযুগপরি ছুর্ঘটন1 সমূহ উপস্থিত হওয়! সম্ভব; ইহাও আম।র 

বিশ্বাস ॥ 

"যে সকল কারণে পুরুষের গ্দা রোগ উৎপর হয়, সেই সকল কারণে স্ত্রীগণেরও গর্শি 



উপদংশ (গর্ষ্ি) রোগের লক্ষণ । 5৭৫ 

১।-_বায়ূজন্য দৃষিশ্ধ ব্যক্তির পূর্বব কথিত কারণে উপদংশ রোগে, 

লিঙ্গনালে অগ্রভাগের বেষ্টন চর্ম্ের নিম্নে এবং গ্রন্থির উপরি 
নান! প্রকার বেদন! ও যাতনাযুক্ত একটা ক্ষুত্র স্ফোটক (ফু্ুড়ি) 
জন্মে, তজ্জন্যা লিঙ্গে কম্পন, জ্বালা, যাতনাদি হইয়া পরিশেষে 

ক্ষত উতপন্ন হয় ; ইহাকে-ই বায়ুজনিত উপদংশ বলে। 

২।-__পিত্জন্ দূষিত ব্যক্তির পূর্বেরবাক্ত কারণে পূর্ব কথিত 
নির্দিষ্ট স্থানে ক্রেদাস্থিত -পীর্তবর্ণ স্ফোটক (ফু্ুড়ি ) উৎপন্ন হয়, 
তশপরে সেই স্ফোটক জন্য লিঙ্গে অসহা জ্বাল! ও ক্ষত ইত্যাদি 

চিহ্ন হইয়া থাকে । ইহাকে-ই পিত্তজন্য উপদংশ বলে। 
৩।-_রক্ত দুষিত ব্যক্তির পূর্বেরাক্ত কারণে পূর্ববকথিত নির্দিষ্ট 

স্থানে মাংসতুল্যবর্ণ অথব। কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক (ফুদ্ুড়ি) হয়'। 

কালক্রমে সেই স্ফোটক ক্ষতরূপে পরিণত হইলে সেই ক্ষত স্থান 

হইতে রক্তকত্াব ও পিকুসন্বন্ধীয় উপদংশরোগীর ন্যায় অসহা জ্বালা 
ও যন্ত্রণা্দি হইয়া! থাকে । ইহাকে-ই রক্তজনিত উপদংশ বলে। 

৪।-_শ্লেক্ষ-জন্য দুষিত ব্যক্তির পুর্ববকথিত কারণ প্রযুক্ত 
পূর্বেরবাক্ত স্থানে ক্ষুদ্র স্ফোটক উৎপন্ন হয়, কালক্রমে সেই 

ক্ফোটকে ক্ষত হইলে গাঢ় পুয় (পুজ) আব, লিঙ্গে অত্যন্ত 

স্কীততা, প্রত্ীবের সহিত শুক্র নির্গমন ইত্যাদি চিহ্ন যে উপদংশে 

লক্ষিত হয়, তাহার নাম কফজনিত উপদংশ। 
৫1-_বাযুপিত্ত ও কফ-_এই ত্রিদোষে দুষিত ব্যক্তির পূর্বেবাক্ত 

কারণে গর্শ্ি রোগ উপস্থিত হইলে বায়ু-জনিত, পিত্ত-জনিত ও 

শ্লেশ্ষ-জনিত, এই ত্রিবিধ উপদংশে যত প্রকার জ্বালা যন্ত্রণাদি পূর্বে 

রোগ উদ্তব হইতে পারে, উপরি উক্ত লক্ষণে শব্দ পরিবর্তন করিয়া অর্থ করিলেই স্ত্রী 

প্রতীতি হইবে। 



১৭৬ চিকিতুসারত্ব । 

কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত চিহ-ই প্রকাশিত হইবার সম্ভব । 

অপরাপর উপদংশে লিঙ্গ গ্রন্থি প্রদেশে আচ্ছাদনীয় ত্বকের নিন্ধে 

€( যাহাকে ধোঁড় বলে, তাহার নিন্দে ) যেমন ক্ষুদ্র স্ফেটক 

(ফুক্ষুড়ি) হইয়! থাকে, সেইরূপ স্ফোটক এই ত্রিদোষ জনিত 

উপদংশেও হইয়া! থাকে । ৃ 

উপদংশ ( গর্ষ্মি) রোগীর অসাধ্য লক্ষণ |__যে উপদংশ 
রোগাক্রান্ত বাক্তির সমস্ত লিঙ্গনাল 'ক্রমি কর্তৃক (কীট বা পোকা! 

কর্তৃক ) ভক্ষিত হইয়া ( পচিয়া পচিয়া ) অগুকোষ মার অবশিষ্ট 
থাকে, তাহার উপদংশের আরেগ্য প্রত্যাশা! নাই ; এবং সত্বর 

জীবন ক্ষয় হইবার সম্ভব । % 

” উপদংশরোগে খুৃত্যু চিহ্ন |__ষে ব্যক্তি উপদংশ রোগে 
পীড়িত ও অচিকিতসিত হইয়! স্ীসংসর্গে রত থাকে, কালক্রমে 

তাহার লিঙ্গে শোথ ও জ্বালা উপস্থিত হয় এবং লিঙ্গের অগ্রভাগে 

আবরণ চন্রের নীচে ও মাংসপিণ্ডে ষে স্ফোটক (ফুক্ষুড়ি) হয়, সেই 
স্ফোটক সহৃর পাকিয়! থাকে এবং এই ক্ষতে কাট আশু উৎপন্ন 

হইয়। লিঙ্গ দণ্ডকে নিক্ষোধিত করে (লিঙ্গ দণ্ড পচিয়! যায়)। তদন্তে 

রোগী কাল-কর।ল-কবলে পতিত হয়। 

লিঙ্গবন্তির লক্ষণ।- _মস্কুরের ন্য।য় ঈষদ্দীর্ঘ উপধু্ুপরি স্থিত 
অথচ পিচ্ছিল (পেচ্লা ) যে মাংস প্রতান (মাংসজাল) লিঙ্গনালে 

উৎপন্ন হয়, সেই মাংসজাল ক্রমে ক্রমে কুক্ুটের মস্তক শিখার 

ন্যায় উন্নত হইলে খধিগণ লিঙ্গবণ্তি বা! লিঙ্গার্শঃ বলিয়। ব্যাখ্যা 

* যখ[যোগা সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে উপদংশজনিত কগ্ষতে অতি সুঙ্ 

কীট শীঘ্র জন্মাইয়। থাকে । 
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করেন। কালক্রমে গ্রাই লিঙ্গবর্তি অণ্ডকোষের অভ্যন্তরস্থ সন্ধিশ্থান 
বা পর্ববসন্ধি পর্যন্ত গমন করিতে পারে । 

পারা বা উপদংশ দোষে দূষিত লোকের চিকিৎসা । 

পার! ব৷ প্রশ্মিরে।গে এবং পারা ব। গশ্মিজন্য বাতরোগে অসংখ্য 

লোক প্রায় জীবনম্ৃত্যু হইয়া ক্রেশ পাইতেছেন ; কেহ বা পারা 

গশ্মির দোষ জন্য মহাব্যাধি রোগেও পরিণত হইতেছেন। তাহাদের 

নিমিন্ত অমে।ঘ উপায় বিধান অনুসন্ধান পুর্ণবক ব্যবহারে আরোগ্য 

ফল প্রত্যক্ষ করিয়। প্রকাশ করা ব।ইতেছে । আশ। করি, সকলেই 

ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভান্তে পুনর্নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া স্থুখে 
কালাতিবাহিত করিবেন এবং প্রকাশককে , সরলান্তঃকরণে সত্বত 
আশীর্বাদ করিতে কদ[পি বিরত হইবেন ন1। 

১।--আয়ুবে্বেদোক্ত সাল্সা। 

ইহ! অতি গুহা, কেহ কাহাকেও শিক্ষা দেয় না এবং প্রাচীন 

পুস্তকে ও নাই; স্ুতর।ং গেপনে-ই উৎপন্তি কৌটিল্য প্রযুক্ত 
গে'পনে-ই স্থিতি, গুরুপুক্র ছাত্রত্ব স্বাকার করিলেও গুহাবিষয় 

বৈদ্কগণে শিক্ষা দান করেন না, এইরূপ কুটিলত। জন্য সর্বনাশ 

উপস্থিত বলিলেও অভ্যক্তি হয় না; যেহেতু ভারতে অত্যধিক 

অকালমৃত্যু কুগ্রতা ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া হতভ্ঞ্ান প্রায় হইতে 

হয়; এইহে,ত ইহ জগতি চক্ষুমাদ্রত হইলেই মৃত হইতে হয় অর্থাৎ 
প্রণবায়ু বহির্গত হইলেই পঞ্চনোতিক দেহ (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, 
মরু, বোম-_-এই পঞ্চ পদার্থে দেহ উৎপন্ন ) পীচে পাঁচ মিলিত 

এবং জীবাত্ব! পরমাত্বা সহ মিলিত হইলে আত্মাহঙ্কার, কুটিলতা, 
মণ্ডপুজ, মণ্ডকন্তা, মদ্বৈভব ইত্যাদি জ্ঞান কোথায় থাঁকিৰে ? এরূপ 

* ২৩ 



১৭৮ চিকিৎসারত্ব। 

স্থলে এই ক্রিমিকুলক্রান্ত ক্ষণবিধবংসীভূত শদীর দ্বারা জগজ্জনের 

হিতার্থে অবশ্য মুক্তকণ হইব আর্থা মতকর্তুক সঞ্চিত চিকিৎসা- 
জ্ত।ন সাধারণের উপকারার্ধে অবশ্য প্রকাশ করিব। অপরস্থু কবি- 

রাজীয় সাল্সারস্ত---যথা ;-- 

অনন্তমূল ২ তোলা, গোলাপ ফুলের কুঁড়ি 1০ আন, গোক্ষুর- 

বীজ ।০ আনা? চিরেতা ১ তোলা, কা।লদানা চুর্ণ৩ রতি, কোয়াচ্- 
বীজ %০ আনা, জাঙ্গিহরিতকী ।০ আনা, কাঁস্নি ।০ আনা, ধনে 

০ আনা, শির্খা স্তা ।* আনা, মৌরী ।০ আনা, তোপচিনি %*আনা, 

বালি %০ আনা, রক্তচন্দন চুর্ণ।* আনা, লবঙ্গ %* আনা, গুজ্রাটি 
এলাইচদানা ৮০ আনা, সিয়া-মসিলি %০ আনা, বনযোয়ান্ 

৮০ আনা, ভোকমারি %০ আন।, দার্টিনি ।০ আনা, সালসারুট % 
২ ছোলা, রেউচিনি /০ আনা, যষ্টিমধূ ১ তোঁল!, সা-চা-ফরাস্ 
1০ আনা, সিন্কোনাবার্ক ॥০ আনা, তেজপত্র | আনা, বেদিয়ান 
।০ আনা, বড় এলাইঢ ।০ আনা, বড় হরিতকী %০ আনা, ম্যাজিরিয্বম্ 
/০ আনা, পদ্দাকণন্ঠ।০ আনা, বীচনদ।০ আনা, খর্শাপ্তন।০ আনা, 
সালম মিছিরি %০ আনা, স্রঞ্ন মিছিরি ৮০ আনা, গোয়েকাম 

/০ আনা, ত্রিক্ষুর ৮০ আনা, উঘবঞ্চল %০ আনা, তোপ্বালাম 

৮০ আনা, বিহিদানা ৮০ হন, যোয়ান ৮০ আন।, তালমাখ্না 
%০ আনা, জেত্রা ৮০ হানা, সোন।পা| /০ আনা; এই ৪৪ প্রকার 
জ্রাব্যের লিখিত পরিমাণ মত লইনে । ভহপরে ইহার ধো যেষে 

বস্থুকে কঠিন বোধ ভঈনে, তাহাকে কুটা বা! চুর্ণ ফরিয়। সম্যক্- 
দ্রব্যকে ২১২ তোলা জলে মুর পাত্রে কান্ঠাগ্সির মু সন্তাপে 

শাল 

সর সপ৮- 

স্টপ প্র 

শি শপ শা সপসলাল। 

ক ললসাকট, মং ফপাথ, লগ নাবারি, থা।! চি হযগ,। খোয়েকাম্, পাস আইয়ে? 

€শ্ ই, এঠ কয়েকটি ন্যেহ লাম পথ থক! লোন ৫5 রদ যোগ করিয়। দিলাম । 



আয়ুর্বেদেক্ত সালসা। ১৭৯ 

আচ্ছাদন পুর্ববক গ্কারন্ত করিবে। অদন্তে ৬০ কি ৩২ তোলা 

আন্দাজ জল সন্বে অবতরণ ও চক্বোটার পর পরিষ্কার সুন্সম স্তরে 

ছাকা হইলে ৬৪ নং ৪ষধ পটাস জাইয়োডাইড্ ৮ গ্রেণ যোগ 
করিয়। ২ ঘণ্টা শান্তর ৫ তোলা পরিমাণে দিবসে ৬বার করিয়া পারা 
বা গর্ষ্মি রোগীক্রান্ত রোগীকে সেবন করাইলে পার! ব! গর্ষ্ির ক্ষত, 
হস্ত পদাদির কদকার চিত্র, বিবর্ণতা, কুষ্টরোগের প্রথমাবস্থার 
দুশ্চিহু, হস্ত পদাদির দাহ, ধক্ষুম্বলন, জিহ্নায় ক্ষত, নাসার মধ্যগত 

ক্ষত ই্যাদি সন্র আরোগা হয় এবং দিন দিন রোগীর দেহস্থ 

শোণিত পরিষ্কার হইয়া রোগী ঘোর লালবর্ণ হয় অর্থাৎ রোগী 
রক্তপুর্ণ দেহপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । বৃদ্ধ হইলেও পুর্ণনব্ড (যুব) 

আচরণ (স্ত্রীগমন ইতা।দি ) করিতে সমর্থ ২ মাস পর্যন্ত নি্রিত* 

এইকরূপে আযে।জন করিয়। নিত্য পাক করাইয়। সেবন £ কিন্তু 

বাসি হইলে গুণান্তর হয়। 

পথ্য ব্যবস্থ। 1-ঘ্ঘতাক্ত বুট, অহর, মুগ ও মসুরির দাঁল, 

ডাল্না, শুক্তানি, অলু, পটো'ল, ইচড়, কলম্বীশাক, মাণকচূ, মোচা, 

ডন্বুর, ওল ইত্যাদি দ্বারা মে কোন বাগ্ুন প্রস্তুত ভইতে পারে, 

তৎসহ একসন্গ্যা সুন্দন এবং পুবাণ চাউলের অন্ন; বৈকালে মাংসের 
ঝোল, ফুক্কা! লুচি ও রুটি, বঙ্ধাভুগ্ধ, মোহনভোগ, গজা, মেঠাই 
গাযাদি বলকর ঘ্ৃতপক্ক জেলাপি ভিন্ন দ্রবা মাত্র পান ও আানজন্তয 

খুব ইচ্ছা! হলে গরম জল বাবহধ্য। ঘেদিন মাংস ভোজন হইবে, 

সেই দ্বিবসে*দুপ্গপান অবৈধ : যেহেতু পাকাশরে ছুগ্ধ ও মাংস 

একত্র হইলে দেহের বিশেষ অনিষ্টসাধন করে । 
* অপথ্য ।-_- শাক, অয, কলায়ের দাল, জেলাপি, দিবানিত্রা, 

চিন্তা, বাসিদ্রব্য ভোজন, স্দ্রীগমন ইত্যাদি । 



১৮০ চিকিশুসারত্ব । 

ই 1--সাল্সা। 

অনন্তমূল ১৪ তোলা, সিন্কোনাবার্ক ৪ তোলা, চিরেতা 
১৪ তোলা, এই সকলকে কুট! করিয় মৃণ্যয়পাত্রে ৬ সের গরম জলে 

৪। ৫ ঘণ্টা ভিজনার পর মৃদু কান্টাগ্সির সন্ভ।পে সিদ্ধ করিয়া কীাচি 
একসের জল ,থাকিতে অবতরণ ও [কা হইলে গরম অবস্থায় 

এক্প্রাকৃট-জেমেকা সাল্সা ৪ তে(লা, যোগ করিয়া (গুলিয়! ) 
তৎ্পরে রেক্টি-ক।ইড্-স্পিরিটু অদ্ধ ছটাক যোগ পুর্বক বোতলের 

মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে, পার! বা গর্ম্িরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অন্ধ 
ছটাক পরিমাণে দিবসে ভিনবার সেবন করিবে । প্রতিবারে ৩ গ্রেণ 

পটাস আইরো-ডাইড €ঘাঁগ পুরনক সেবিত হইলে বিশেষ ফল লাভ 

হয়। (৬৬ পৃষ্ঠায় ৬৪ নং দেখ )। এইরূপ কিছুদিন সেবন করিলে 
পারা ও গন্মির দোবমাত্র (ক্ষত ইতাদি) এক সপ্তহ মধো 

আরে।গ্য হইবে ; কিন্তু দেহ স"শাধন জন্য মাসাবধি এইরূপে 

সেবনাদি ণিতান্ত আবশ্যক। এখানে যাসা উল্ত ভইল, তাহাতে 

এক বোতল সাল্স! প্রস্তুত হইল। 

এই সাল্সা নিয়মিতরূপে সেবন করিয়া নিভা নিত্য ।০ আনা 

পরিমাণে সোন।পাহা জলে ভিজাইয়া সেই জলপান পুনদিক মল 

পরিষ্কার রাখিবে। যদি সহজেই মল পরিজার হয়, তাহা হইল 

সোনাপাতা ভিজনার জল পান করিবার আবশ্যক নাই ।, নিত্য মল 

পরিক্ষার জন্য পশ্চাৎ লিখিত অভয়মোদক নিতা একটি করিয়া 

সেবনেও মল পরিক্ষার হইবে, অথবা! প্রতি সপ্তাহে এক একবার 

পশ্চা কথিত বিরেচক (জোলাপ ) ওষধ-শ্রেণী দেখিয়া তন্মধ্যগত 

একটি জোলাপ ব্যবহার করিয়া মল পরিষ্কার রাখিলে সাল্স! 



সালা । ১৮১ 

ব্যবহার জ্পূর্বব লিগ্লিত অসীম ফল অবশ্য প্রাপ্তিশহইবে। পথ্যাদি 
পূর্বেবাক্ত সাল্সার ম্যায়। 

৩।-_সাল্সা। 

সাল্সারট*জেমেকা **' *** ৮" ৭ তোল! । 

গোয়েকামউড্ *** ০ '**0৮%০ আনা। 

ম্যাজিরিয়ম্বার্কা ৪ 2 ..৮..1/০ আনা। 

সাচা-কফর[স্ কটু ১ 220৮০ আনা। 
বন্টিমধু যু রঃ ১০০0০ আনা। 

গরম জল :'** ১ ৮১১॥০ পাইন্ট ৩০ ওন্স। 

এই সমস্ত কুট! করিয়া এ ১॥০ পাই-ন্ট গরম জলে ১ ঘণ্টাকাল 
ভিজ।ইয়া রাখিবে। তৎপরে ১০ মিনিট কাল আচ্ছাদন পূর্ববক 

সৃণ্ময়পাত্রে সিদ্ধ করিবে । তাহার পর শীতল হইলে চোকুটিয়া ও 

ছকিয়া লইলে, ১ পাই-ন্ট ডিককৃসন পাওয়! যাইবে, বগ্ভপি এক 
পাই-্ট জলের কম হয়; তাহা হইলে এ শিটায় কিঞ্চিৎ জল 
যোগ করিয়া পাকাস্তে এক পাই-্ট পুর্ণ করিয়া লইবে। মাত্র 

১ হইতে ২ গুন্ন পধ্যন্ত। এই মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেবনীয়। 

যদি রোগীর গর্মির বা পারার দোষ থাকে, তাহা! হইলে প্রতি 

মান্ত্রায় ৩ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পধান্ত ৬৪ নং ওষধ পটাস আইয়ো- 

ডাইডু যোগ করিয়া সেবন ( ৬৬ পৃষ্ঠ! হইতে দেখ ) করাইবে। 
ইহ সেবনে ধরন দিন শোণিত পরিক্ষ।র হইয়া পারা গন্মির দোষ 

নিবারণ হয়, এবং দেহ পুষ্টি ও রূপ লাবণা ইত্যাদি ক্রমে পরি- 

বন্ধিত হইতে থাকে । 

ইহার পচন নিবারণ।র্থে প্রতি বোতলে ৪০ নং উধধ রেক্টিফাইড্ 



২৮২ চিকিৎসারত্ত্ব । 

স্পিরিট ১ ওন্স পরিমাণে যোগ করিয়া র€খিলে উত্তম অবস্থায় 

ওষধাদি থাকে। 

পারা বা" গশ্রি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতাদি অন্য কোন 

চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া যদি পুনর্ববার গাত্রে বা নাসামধ্যে ও 

জিহ্বায় ক্ষত প্রকাশ হয়, অথব! সর্নবাঙ্গের বা পুরুষাঙ্গের ক্ষতাদি 

জন্য রোগী অস্থির ও কাতর হয়, তাহা হইলে শীত্র আরোগ্য জন্য 

এই সকল সল্সার ২৪ খন্স বড় ১ বোতল প্রতি ৬২ নম্বরের 

ওষধ ডন্ভান্স্-সোলুউ-সন্ ৪ ড্যাম যোগ করিয়া, নিত্য এ সাল্সার 

তদ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার করিয়া রোগীকে সেবন 

করাইলে অসাধ্য ক্ষতাদি গাত্রে প্রকাশ থাকিলেও শীত আরোগা 

হইবে, ইহাতে সান্দেহ ন্নাভ। 

নিতা মল পরিক্ষার জন্য ছ্িহার (২ নম্বর) সাল্সার লিঙ্গে 
লিখিত উপায় আবলন্গন পর্নক জোলাপ লইয়া মল পরিক্ষার রাখা 

আবশ্যক । এই সাল্স। শিয়মিতরাপে ৭1৮ সপ্স।হ সেবন করা 

বিধের। ইতিমধো-ই পুঙ্রি, নির্বাধি ৪ হালবর্ণ অর্থাঙ বিশুদ্ধ শে।ণিত 

পূর্ণ দেহ প্রাপ্তি ও হেজন্গন ভঈনবে, ইভাতে সংশয় কি? পথ্যাদির 

বিষয় প্রথম (১ নম্বর ) সাল্স: রে লিখিয়।ছি দৃ্ি করুন| 
সাল্স! পাক করির। যে পরিমাণে জল সন্ধে নামাউবাব উপদেশ 

আছ. পাকাবশিস্টে সেই পর্গিমাণ জল সা নামাইবার বিধিমত 

চেক্টা করিবে । আন্বগানভ্রমনশহঃ যদি কিঞ্চিৎ অঠিরিল্-জল-সাহ্ে 

আলভতরণ কর! হয়, ভীভ। ভইলে নিয়মিত মানায় গ্রহণ 'করিয়। পটাস 

তআ।ঈয়ে-ডাড্ (৬৪ নু ঈষপ ), হা।র গানে ক্ত।দি থাকিলে ৬২নং 

টষধ, ডনভান্ন-সোলুটসন, পচন নিন।রণজন্য ৪০ নং উপ রেক্টি- 

ক।উড স্পিরিট উন্যাদি তথাকার অর্থাৎ সাল্সার বা নম্বরস্থিত 



সালসা। , ১৮৩ 

ওধধের মাত্র! দৃষ্টি গর্বক যোগ করিয়া সেবন করাইবে। তৎ- 

পশ্চা অতিরিক্ত সাল্সার মশলাপ।কের জলটুকু অপর বোলে 

বা শিশিতে স্থ।পন পুর্বক পরিমাণানুসারে পট।স আইয়ো-ডাইড, 

ডন্ভন্ন-সে(লুউসন্ ও স্পিরিট ইত্যাদি যোগ করিয়া রোগীকে 
সেবন করাইবে। ফলতঃ সালসার ক্ধাথ পাতল। হইলে কিঞ্চিও 

বিলম্বে ফলল।ভ হয় বলিয়। পাকাবশেষে নিয়মিত মাত্রায় রাখ। 

আবশ্যক । ৪ 

সামান্য প্রতিকার ঘথ! ১-_-কলম্বীশাক ভক্ষণে কিন্বা কীটা- 
নটেশাক ও কলম্বাশাকের ক্ধাথ পানে, আমরুলের রসপানে, কুকৃ- 

সিমার রসপ।নে, আমলসাহা গন্ধকচুণ সেবনে, পালি হা-মাদারের 

পাতার রসপানে--এই সকল উপার বিপ্বানে পারার দোষমাত্র, 
নিবৃত্তি হয়। আর আকিং ব্যব্হারার উদর গরম হইয়। যদি বিশেষ 

কষ্টাদি হয়, তাহা হইলে কলম্বীশাকের ঝোল পান করাইলে 

স্বাস্থা লাভ করে। 
আভ্যন্তরিক প্রয়েগ যোগা অর্থাৎ উত্তম স্পিরিটে প্রস্তৃত 

টিঞ্চার আয়ডিন্ ৫ হইতে ১০ বিন্দু পর্যন্ত কিঞ্চিৎ জল-সংযোগে 
দিবসে ২। ৩বার করিয়া কিছুদিন ব্যবহার করিলে, পারাজন্য 

বাতে ধরা ও গাত্রের কদ!কার চিহ্ন ইত্যাদি আরোগ্য হইয়া রক্ত 

ও"ব্ণ পরিহ্কার হয়। 

য্টিমধু ।* আনা, অনন্তমূল ২ তোলা; সিন্কোনাবর্ক ॥০ আধ্ 

তোলা, চিন্রেতা ২ তোলা, মল পরিক্ষার জন্য সোনাপাতা 1০ আনা; 

এই সকল দ্রব্যকে ঈষৎ কুট করিয়া ম্বগ্ময়পত্রে ৮০৭ তোলা 

জল সিদ্ধ করা হইলে ২০ তোলা জলসন্বে অবতরণ ও ছুকিয়া 
৮ রতি পরিমাণে পটাস আইয়ো-ডাইড্ বা হাইড়ুাস্-পট।স্ 



১৮৪ চিকিৎসারত্ব | 

( ৬৪ নং দেখ )'যোগ করিয়া ৩ ঘণ্ট। অন্ঠর তিনবারে সেবন বিধি। 

নিত্য এইরূপে প্রস্তুত করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে গন্মি ও 

পারাজন্য গলিত -কুষ্ঠীর গ্ায় ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইলেও অতি 
সত্বর আরোগ্য হয়। 

ধুমগ্রহণ ( ভাবরা ) বিধান । 

চাউলমুগুরার-বীজ ৪ তোলা, নিম্ববীজ ১০ তোলা, নিসিন্দা'- 
বাজ ৫ তোলা, নিম্ববীজ ১০ তোলা, শ্বেত আকন্দসিকড় ৩ তোলা, 

এরগুশস্ক ৫ ভোলা, তিসি ৫ তে।লা, পোস্ত ৫ তোলা, অহিফেন 

(আফিং) ৫ রতি, গেরিমাটী ১০ তোলা, অনন্তমূল ৫ তোলা, 

গন্ধক ১ তোলা, মুদ্রাশ্্ধ 1০ চারি আনা, মঞ্রিষ্ঠ। ১০ তোলা, কুক্- 
মিমার রস ১ সের; এই সগস্ত দ্রব্যকে কুটা করিয়া বৃহৎ ছুইটি 
ইাড়ির মধ্যে সমভাগে রাখিয়া প্রতোক হাড়ির মশলাকে দশ বা 

বার সের জলে সিদ্ধ করিবে, এ বকা'ল সিদ্ধ করিবার সময় সরা, 

হ্যাকৃড়া, ময়দা বা কাদা ইত্যাদি দ্বারা এ হাঁড়ির মুখ বিশেষরূপে 
আবদ্ধ করিবে; কোনমতে ধূম বাহির হইতে দিবে না। তৎ্পরে 

রোগীকে খাটে ব1 বেতের ছিটুনি-চেয়ারে বসাইয়া কম্বল বা বনাৎু 

ইত্যাদি দ্বার সেই খাট বা চেয়ার সহ রে।গীকে আচ্ছ।দন করিবে; 

তগুপরে সেই খাটের নিন্সে এ উত্তপ্ত ভাবরাব হাড়ি বসাইয়া ক্রমে 

ক্রমে হাড়ির ঢাক] খুলিয়া! রে।গীর গাত্রেধূম লাগাইবে ; তৎপশ্চাৎ 
এইনূপে অপর হাঁড়ির ধুমগ্রহণ করাইয়া বিলক্ষণ ঘন্ম নির্গত হয় 

উত্তম; নতুবা এ হাঁড়ির মশলাকে পুনর্ববার পুর্ণবব পাঁক ও ধুম- 

গ্রহণ করাইলে কিছু সময় পরে রোগীর গাত্র হইতে অসীম ধর্ম 
ও পার! বাহির হইবে (খাটের নিন্সে দৃষ্টি করিলে পারাবিন্দু 



ধূমগ্রহণ ( ভাবরা ) বিধাঁন। ১৮৫ 

লক্ষা হইন্ডে পারে 1 তৎুপরে নিম্বলিখিত দ্রব্য সকল বাটিয়া 
গাত্রে মর্দন এবং ভাবরার হাঁড়ির জলে গাত্রমার্জন ও প্রক্ষালন 
করণানন্তর গরমবন্ত্রাদি পরিধান ও মাংসের যৃষ অথবা বন্াদুপ্ধ পান 
করাইবে। এই নিয়মে ভাবরা আর পুর্বোক্ত সাল্স! ব্যবহার 
করাইলে গশ্মি ও পারারোগাক্রান্ত এবং কুষ্ঠটরোৌগের প্রথমাবস্থা- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রে আরোগ্য লাভ করিবে। পারা রা গশ্মিতে এমন 
রোগ উত্তৰ করিতে পারে মা, যাহা এই পুস্তকের লিখিত সাল্সা, 
ভাবরা ও পথ্য ইত্যাদি দ্বারা আরোগ্য না হয়। 

ভাবরার পর গাত্রম।ড্জন দ্রব্য ।-_গেরিমাটা।০ চারি আঁনা, 
সাদা তিল ২ ভোলা, পোস্তর দানা ২ তোলা, চিরঞ্ভি ৪ তোলা, 
কপূর ১ তোলা, ভিলতৈল ১ তোলা, ময়দা ২ তোলা, শেতচন্দন 
গুড়! ১ তোলা, চ[ল্মুণ্ডরার বাজ অথব৷ চাল্মুগ্ডুরার তৈল ১ তোলা-_ 
এই সকলকে একত্র পেষণ এবং গাত্রে মর্দন ও উপরি উক্ত নিয়মে 
ভাঁবরার জলে রোগী গাত্র প্রক্ষালনাদি করিবে। 

আফিংমিশ্রিত জল গরম করিয়! সেই জল এবং কার্ববলিক সাবান 

এই উভয় দ্বারা ক্ষতস্থান প্রক্ষালন হইলে ৩০ ফোট। কার্ববলিক 

য্যাসিড, স্থইট অয়েল ১ উন্প, এই উভয়কে মিলিত করিয়। লিপ্ট, (বসত 
ব্রিশেষ ) ভিজাইয়! ক্ষতস্থানে প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

পাঁর৷ বা গর্ষির জন্য গাত্রে কাকার চিহ্ন প্রকাশিত হইলে 

সেই ছুশ্চহ্কের উপরি চাল্যুগ্ডরার তৈল মর্দনে বিলুপ্ত হয়। কণ্িক 
ঘর্ষণ দ্বার ক্ষতস্থান দগ্ধ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

* তামার পাত্রে তামার ৪1 ৫ টি পয়সা, মাখম ১০ তোলা এবং 
কিঞ্চিৎ সোয়াগার খে এই সমস্ত একত্র করিয়া নিম্বদণ্ড দ্বার ঢুই 



১৮৬ চিকিসারত্ব। 

চারি দিবস মর্দিত'হইলে যখন এ মাখম নীলবর্থ হইবে, সেই সময় 

পূর্বোক্ত আফিং গোল! গরমজল, ও কার্ববলিক-সোপে ক্ষত প্রক্ষালন 
করিয়া এই মাখমের পটি এ গম্মির ক্ষতস্থানে প্রদত্ত হইবে, এবং 
%০ ছুই আন! পরিমাণে দ্রিবসে দুইবার রোগীকে সেবন করাইলে 
উপদংশ ( গন্দি ) রোগ মাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে। 

হ্যাকৃড়া গোড়া ছাই ১ ভাগ, গুলি খাওয়া অর্থাৎ গুলির 

ছিটেপোড়া ছাই ১ ভাগ, এই উভয় মিশ্রিত করিয়া! জলদ্বারা মপ্দিত 
হইলে যে মলম হইবে ; সেই মলম ( পটি ) গর্ষ্ি ইত্যাদি রোগের 

ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে শীঘ্র গন্দমির বা অপর ক্ষতারদি আরোগ্য 

হইয়া থাকে । 

_... বিরেচক বাঁ জোলাপ ওুষধ প্রকরণ 

১1-_রিফাইন করা অর্থাৎ পরিদ্কৃত ২ নং ওষধ এরগুতৈল 

(রেড়ির তৈল) ১ গুন্স হইতে ২ গন্স পর্যীন্ত মাত্রায় গ্রহণ ও 

কিঞ্চিৎ গরম জলসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন পুর্ণনক গরমপোষাক 
পরিধান করণানন্তর নির্বাত স্ানে ২। ৪ ঘটিকা কালাতিবাহিত 

করার পর ৪। ৫ বার মলত্যাগ হইবার সম্ভব; ইহাতে কোন 

সন্দেহ নাই। 

রোগীর যদি ক্রিমিদোৌষ থাকে, তাহা হইলে জোলাপ লইবার 

পূর্নদিনে কিঞিঃ চিনির সহিহ ৬ গ্রেণ অর্থাৎ ৩ রতি ৩৮ নং ষধ 

স্তাণ্ট,নাইন যৌগ করিয়া ৩টি মোড়৷ প্রস্তত পুর্ননক ২। ৩. ঘণ্ট। অন্তর 

সেবন করিবে ; পরদিন এ পরিক্রত রেড়ির তৈল সহ ১০ হইতে 
২০ বিন্দু পর্যন্ত চারপিন যোগ করিয়া সেবন করিলে ক্রিমির কোন 
সন্দেহ থাকিবে না, ছোট ব। বড ক্রিমি মাত্র নির্গত হইবে। 



বিরেচক বা জোলাপ ওষধ। ১৮৭ 

এই পরিষ্কত*এরগু তৈল খাইতে সকলেই অতিকষ্ট বোধ 

করেন, এ জন্য উপায় বিধান হইতেছে যে, পুর্বেবাক্ত পরিমিত ও 

পরিদ্ধত এর শুতৈল, গরমদুগ্ধ ১ এক ছটাক আর কিঞ্ং চিনি বা 

মিছিরির গুড়া শিশির মধ্যে একত্র করিয়া বিলক্ষণ নাড়িয়া লইবে। 
পরে কলাপাতের খিলি অর্থাৎ নিন্নদেশ সরু এমন একটি পাভার 
ঠোড প্রস্কত করিবে; এবং সেই ঠোউকে কাটা বা সরু কাটি 
অথবা আল্লিন দ্বারা বিদ্ধ করিয়া! ঠোঙের নিন্নভাগের ২। ১ অঙ্গুলিকে 

কাঁচি বা ছুরি দ্বারা কণটিলে পুর্ববাপেক্ষা কিঞি বড় ছিদ্র প্রকাশ 
হইবে; রোগী বসিয়া এ ঠোঙের ছিদ্রবিশিষ্ট সরুদিক মুখের ভিতর 
প্রবেশ করাইয়া ধরিয়া থাকিবে; দ্বিতীয় একজন এ পূর্ববপ্রস্তত 

রেড়ীর তৈলের শিশি ধরিয়া ক্রমে ক্রমেন্রী ঠোডে ঢালিয়া দিবে 
এই সময় রোগী ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিতে থাকিবে, এইরূপে 

সেবন করিলে মুখে লাগে না, খাইতেও কষ্ট নাই। ইহা পরীক্ষা 

পূর্বক লেখা হইল; অথবা ৭৭ পৃষ্ঠার ১ লাইন হইতে ১৪ লাইন 
পধ্যন্ত দৃষ্টি করিয়া সেইমত সেবন করিলেও কোন কষ্ট হইবে না। 

ক্যাষ্টর্ অয়েল সেবনের স্থখকর উপায় |-জোলাপের 
পরিমিত ক্যাষ্টরু অয়েল সহ সমভাগে ডাবের জল যোগ করিয়া 

সেবনে কোন কষ্ট নাই । সেবনের পর ডাবের জলে ২। ১ টি কুলি 

ও কিঞ্চিৎ পান করিলে কোন গন্ধাদি বা! কষ্ট থাকিবে না। 

২।_-১ হইতে ১1০ তোলা পধ্যন্ত পরিক্ষার সোনাপাতকে 

৩। ৪ ঘণ্টা, ১* তে।লা শীতল জলে ভিজ্নার পর ছাকিয়। সেই জল 

পান করিয়া গরম পোষাকে ও নির্বাত স্থানে থাকিলে ২।৩ বার 

উত্তম মলত্যাগ হইয়া থাকে । এই জোলাপে দেহস্থ রস ও দুগ্ধপিত্ত 

নির্গত হয় ; কিন্তু এই সৌনাপ।তার জোলাপ লইলে উদরে অতি 



১৮৮ চিকিৎসারত্ব। 

কুনানি (যাতনা বিশেষ ) হয়। কেহ বা এই জোনামুখীর পাতাকে 
গরম জলে ফেলিয়া আচ্ছাদন (ঢাকা) দিয়! অর্ধ ঘণ্টা পরিমিত 

সময় অস্তে এ জল ছাকিয়া পান পুর্্বক পূর্ববব গরম পোষাক 
ইত্যাদি ব্যবহার করিলে এরূপ জোলাপ হইয়া ফলদায়ক হয়। 

৩।--সোনাপাতা ১ এক তোলা, জাঙ্গীহরিতকী ১ তোলা, 

উদরে বেদন! থাকিলে আধ্কুটা গুঠ ১ তোলা; এই ৩ তোলাকে 

একত্র মৃপ্মপাত্রে ৩২ তোল! জলে পাক ক$রয়া ৫। ৬ তোলা জলসন্ধে 

অবতরণ ও ছুঁকা হইলে কিঞ্ি উঞ্ণসত্বে এ জল পাঁন করাইলে 

উত্তম জোলাপ হইয়া উদরস্থ বেদনার শাস্তি হইতে পারে। 

৪1- সোনাপতা ॥০ তোলা, সম্ট ২॥০ আড়াইতোল! ; এই 

৩ তোলাকে ১২ তোলা লালে ভিজাইয়া ৩। ৪ ঘণ্টার পর ছাঁকিয়া 
পান করাইলে উত্তম জোল।প হইয়া থাকে । 

৫ 1-_-অভয়মোদক | 

প্রন্তত প্রণালীা।--সোনামুখীর পাতীকে পরিক্ষাররূপে বাচাই 
করিয়া রৌদ্র শুক্ষ ও ভামামদিস্তায় চর্ণ এবং পরিক্ষার বস্স্ে ছীকা 
হইলে যে চুর্ণ ভইবে, সেন্ট চুর্ণের সমান কাশীর চিনি কিন্গা মিছিরি 

লইবে। তহ্পশ্চাঙ অগ্রে অশ্মিকুণ্ে কটাহ চাপাইয়া চিনি বা 

মিছিরিকে জলে গুলিয় রস প্রস্তুত করিবে, এই বস গাঢ় হইতে হইজে 
যখন অল্প হইয়া! আমিনে, সেই সময় এই আনুমান স্থির করিতে 

হষ্টাবে ঘে, এইরূপ হরল আবস্যায় এই পক্ষ সোনাপাতা চুর্ণগুলি 
ইহাতে নিক্ষেপ করিবামা শবশ্য কর্দমবণ্ হইবে, ভদন্ডে এ রসে 

উহা নিক্ষেপ পূর্নক আলোড়ন ও আবতরণ করিয়। দ্বারা বড় 

কুলের মহ বটিক! প্রস্থত ও শুক্ষ করিতে হইবে। 



ত্রিলোক্য-চুর্ণ। ১৮৯ 
সেবন প্রণালী ৮-যাহার কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু' অর্থাৎ 'যাহার 

সহজে মল পরিষ্কার হয় না; সেই ব্যক্তি রাব্রিকালে .আহারাস্তে 
শয়ন পুর্বে এই অভয়মোদক বটা নিত্য একটা মুখে ফেলিয়া চর্ববণ 
পূর্ববক জল ছারা সেবন করিলে প্রাতে অতি সহজে উদর পরিষ্কার 
হইয়া একবার মাত্র মলত্যাগ হইয়া থাকে । ইহা! ভিন্ন যাহার 

মলবদ্ধ হইবে, তিনিই এরূপে সেবন করিলে অবশ্য তাহার মল 
পরিষ্কার হয় । ইহা অতি চমত্কার মৃদ্ুবিরেচক ওষধ। 

৬ |_ত্রিবিচ্চর্ণের জোলাপ। 

অরুণবর্ণলত। ( ডাট1) বিশিষ্ট তেউড়ীর কেবল মুলকে খণ্ড 

খণ্ড করিয়া রৌদ্রে,পরিশুক্ষ হইলে হামামদিস্ভায় চূর্ণ ও বস্সে ছক" 
হইলে শিশি মধ্যে রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে । ইহা 
দ্বারা জোলাপ লইবার ইচ্ছা হইলে কিঞ্চিত চিনিসহ এই তেউডী- 

চূর্ণ ।* চারি আনা হইতে ॥০ আট আনা পধ্যন্ত যোগ করিয়া 

সেবন করিলে উত্তম জোলাপ হইবে । সহসা ॥০ আট আনা মাত্রা 

ব্যবহার করিবে না। 1০ চারি আনা, 1/০ পাঁচ আনা, 1%০ ছয় 

আন! মাত্রায় প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে, এইরূপে জোলাপ লইলে 

৩। ৪।৫বার পর্যন্ত মলত্যাগ হইতে পারে। চূর্ণ উষধ মাত্র 

একমাস পধ্যন্থ সতেজঃ থাকিয়া ক্রমে বাধ্যহীন হইয়া থাকে। 

৭1__ত্রেলোক্য চূর্ণ । 

বন্ধ্রে ছক! সোনাপাতাচুর্ণ ১ ভাগ, বস্ত্রে কা কালদান। চূর্ণ 
" ১ ভ্তাগ, বন্ধে টাক! তেউড়ী মুল চূর্ণ ১ ভাগ, কাশীর চিনি ৩ ভাগ, 
এই সমস্য মিলিত করিয়া ॥০ অ।ট আন মাত্র। হইতে ৮০ বার আন! 
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. মাত্রা পর্য্যন্ত লেবন করিলে ৩। ৪ বার মলত্যাগ হইয়া থাকে। 

জীর্ণ বা বিকারাবস্থার রোগীকে ২।১ বার মলত্যাগ করাইবার 

ইচ্ছা হইলে ইহার %* দুই আনা মাত্রায় পুরিয়া প্রস্তত পুর্ববক 

১ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া সেবন করাইলে অতি সহজে 
২। ১ বার মলত্যাগ হহতে পারে । / 

' ৮|-হরিতকীর জোলাপ। 

৫। ৬টি হরিতকীর শস্য জলসহ শীলাতলে পেধষিত হইলে মু 

অগ্নির উত্তাপে ঈষদুঙ্ণ করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে জোলাপ 

হইয়া থাকে । 

৯।-__বিরেচনে স্থখজনক মুদ্ু উপায় । 

সহজে মল পরিক্ষার না হইলে গরম বন্ধাদ্রদে মুড়কী-সংযোগে 

হ্বখজনক উঞ্ণসন্তে ফলাভাঁর করিলে সহজে মল পরিক্ষ!র হয়। 

১০ ।-_-কীচাবেল দাত্র দ্বারা কাটিয়া খোসা (খেল! ) ছাড়াইয়া 

চাকা চাকা করিয়া কাটিবে। তগ্পরে সোরু সোরু কাটি (খোচা) 

দ্বারা চাকার মধা হঈনে ধরণাটি ও আটা বাহির করিয়া জলে 

প্রক্ষ।লন হইলে পরিমিত কলে সিদ্ধ করিবে । তদনন্তর এ বেল: 

সিদ্ধ, মিছিরি বা চিনি তদভাবে গুড়সহ ভক্ষণে, না হয় কেবল 

বেল-সিদ্ধ ভক্ষণে অতি উত্তম মলত্যাগ হয়। অগচ শরীরের কোন 

গ্ররনি হয় ন।। 

১১1-_-জোলাপ পাউডার (৩ নম্বরের উষধ) ৩০ হোণ অর্থাৎ 

%১০ আড়াই আন। পরিমাণে সেবন করিলে উত্তমরূপে ৩। ৪ 'রার 
মলত্যাগ হইবে। 
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১২1--পলভ্ রিয়সই ব| রেউচিনি (৯ নম্বর ওধধ ) ২০ গ্রেণ, 

কার্নবনেটু অফ্ ম্যাগৃনিসিয়! (১৭ নম্বরের ওঁষধ ) ২০ গ্রেণ, মোটে 

এই ৪০ গ্রেণকে ৪ অংশে বিভক্ত করিয়! পুরিয়া প্রস্থত করিবে । 

তদন্তে এক ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া সেবিত হইলে ২। ৩ বার 
উত্তমরূপে মলত্যাগ হইয়া দেহ সুস্থ হইতে থাকে । 

১৩।-_ইচ্ছাভেদী বটিক!। 

কজ্জলী প্রস্তত প্রণালী ;--রশুন সহ ২।৩ দিবস পারা 

ম্দিত হইলে পারার দোষ সংশোধন হইয়া যায়। তৎপরে এ 

রশুন হইতে পারা ছকিয়া ও জলে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। 

তৎপশ্চা আমলসাহা গন্ধক, ভদভাবে সামান্য গন্ধককে হাতা দ্বারা 
অগ্নিকুণ্ডে ধারণ করিলে দ্রবীভূত হইবা মাত্র এ দ্রবীভূত গন্ধককে 

দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে অর্থাৎ ঢালিবে। এ গন্ধকের অবশিষ্ট অংশকে 
এইরূপে দ্রব করিয়। ছুগ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে গন্ধকের দোষ সংশোধন 

হইয়। থাকে | তদনন্তর এই শে।ধিত পারা আর গন্ধক সমভাবে 

লইয়া খলে একত্র মন্দিত হইলে অর্থাৎ ২। ৪ দিবস নিয়ত মর্দন 

করিতে করিতে কজ্জলবশ কৃষ্ণবণ হইলে-ই কজ্জলী প্রস্তুত হইল। 

* জয়পাল শোধনের নিয়ম |__জয়পালের দানা ভাঙ্গিয়া 
খোসা নিক্ষেপ পুর্ববক যে শস্য লাভ হইবে; সেই খোসা রহিত 

জয়পাঁল শস্যরে ছৃদ্ধে কিছু সময় সিদ্ধ করিয়া প্রক্ষালন পূর্ববক ছুরি 

বা সুন্ষম অস্ত্র দ্বারা এ জয়পালের শস্যকে চিরিলে এ জয়পালের 

মধ্যগিত সুন্মন বিষপত্র দেখ! যাইবে, সেই অস্ত্র দ্বারা দ্বিখণ্ডিত 

(চেরা) এ জয়পালের মধ্যদেশ হইতে এ বিষপত্রকে সুচ ব! 
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আলগীনে কিছ্বা ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা নিক্ষেপ পূর্ব্বক রৌস্ডে শুক 
করিলে-ই জয়পাল শোধিত হইল; ইহা দ্বারা অপকার হয় না। 

ওষধ প্রস্তত প্রণালী ।- বস্ত্র ছাকা শু'ঠ চরণ এক ভাগ, 
বস্ত্ে কা মরিচ চূর্ণ ১ ভাগ, পূর্বেবাক্ত কড্জলী ২ ভাগ, সোয়াগার 
পরিষ্কার খে ১ ভাগ, পুর্বেবাক্ত শোধিত জয়পাল ৩ ভাগ, এই সমস্ত 

দ্রব্য খলে একত্র করিয়া কিঞ্চিত জলসহ বিলক্ষণ মর্দন হইলে ২ রতি 

পরিমীণে বটিকা প্রস্ত করিয়া রৌদ্রে শুক্ষ করিবে । ইহা যত পুরাণ 
হইবে, তত-ই ভাল ওঁধধ হইবে । জোলাপ লইবার আবশ্যক হইলে 

এই ইচ্ছাভেদী বটার একটি মাত্র চিনির সহিত মর্দন করিয়া চিনির 

জলের সহিত সেবন করাইলে স্বর ৪1৫ বার মলত্যাগ হয়। ভেদ 

থামাইবার আবশ্যক হইলে মিছিরি ব| চিনির সর্বেবাৎ পান করাইলে 
উদ্বর শীতল হইয়। বাছো বন্ধ হইয়া থাকে । এই ওঁষধ সেবনের 
পরেই গা বমি বমি করে, এ কারণ নানাবিধ মশলা সহ উত্তম পান 

(তান্দুল ) খাইলে বমনবেগ নিবারণ হইতে পারে । একবার বাহ 

হইলে আর বমনের আশঙ্কা নাই । ইহা সর্ববদ] ব্যবহার ও প্রয়োগে 

সকল স্থানেই আনন্দকর ফল দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 

এই বটার নিয়মিত আকৃতি অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রস্তুত 

পূর্বক রোগীর বয়ঃ ও অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একটি ব! দুইটি আবশ্ঠাক 
বিধায়ে বিবেচন৷ পূর্ণনক প্রয়োগ কর! হয়। অতি শিশুগণের পক্ষে 
ইহার মাত্রা $ অদ্ধ গ্রেণ হইতে ১ এক গ্রেণ পরিমাণে প্রয়োগ 

হইতে পারে। এরূপ ভেদক ওবধ অতি বিরল। ইহ! প্রয়োগে 

শরারের রস ও দগ্ধপিন্তাদি সহ মল নির্গত হয়। 

১৪ 1-_সামান্য বিরেচক।-_হরিতকী চূর্ণ ১ ভাগ, বহেড়া 
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চুর্ণ ১ ভাগ, আমল। ঢুরণ ১ ভাগ, বিটলবণ ভাগ, মৌরি 

চুর্ণ ১ ভাগ, ক্ষেত্রপর্পটা চর্ণ ১ ভগ এই সমস্য চুর্ণের সমান 

সোনাপাতা চর্ণ যঘেগ করিয়া একত্র মিশ্রিত হইলে রাত্রিকালে 

আহারান্তডে ২ ঘণ্ট। পরে ॥০ আনা পরিমাণে সেবন হইলে পরদিন 

পরতে অতি উত্তম মল পরিক্কার হইবে। এ সকল চুর্ণকে সুন্মন 

বন্ধে ছাকিরা লইতে হয়। 

১৫।__বেড্ পিল বাঁস্ুখকর জোলাপ ।_-ক্ষপিল-পিয়াই 

কম্পাউঞ ১ ড্যাম, 1 এক্ট্রাক্ট কলসিন্থ ১ যান, এই উভয় মিশ্রিত 

করিয়া কিঞিঃহ কার্ণননেট অক ম্যাগ্রিসির! যোগে ২ কি ৩ পিল 

প্রস্থত করি! রাত্রিকালে ১ ঘণ্টা অন্তর এক একটি সেবন করিলে, 

পরদিন প্রাতে ২। ৩ বার উত্তম দাস্ত হই দেহ পবিত্র হয়। 

১৬।-_ম্গখজনক জোলাপ ।-_-সোদাল ফলের মড্জ! 

অর্থাৎ ভিভরের আট। ॥০ আট আন! কি 9০ বার আন| আন্দাজ, 

গরমজলে গুলিয়। পান করিলে বিলক্ষণ জোলাপ হইয়। গাত্রবেদন। 

অমজন্য ভ্বর ইত্যাদির শান্ঠি হইয়া থাকে । 

৭1__স্সৌোদালপাতার জোলাপ।--কচি সৌদালপানা 

ঘ্বতে হইলে ১ ভোলা পরিমাণ ভক্ষণে বিলক্ষণ জোলাপ 

হয়। ইচ্ছ। হইলে ইহ।কে অন্নসহ ব্যঞ্তনবগ্ড খাইতে পারা যার 

শা ০৮৮ ৯টি পপ পা আসা সপন শসা আল শাশ্িশ  শিশসিসী চপ 

* গিল-বিয়হু কম্পাটগু । তিয়। ;- গু মাতায় আগ্েয়, মঙ্কে।চকত গৃহৎ মাত্রায় 

বিরেচক ; মাত্র ৫ হইতে ১. গ্রণ।াধরেচন জন্থ তুই অপেক্ষা কিকিৎ আধিক দেওয়া 

যায়। 

৭ একট্রা্ট কলসিস্ক । জিয়া :-বিবেচেক ইতাংদি : আতা ৫ হইতে ১* গ্রেণ, ত্বিরেচন 

জনা ইহ অপেক্ষা কিফিতৎ অধক দওয়। যায়। 

**১৫ 
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বিবিধ-তীব্র-যুষ্তিষোগ প্রকরণ 

দন্তমূলরোগ-চিকিৎগার উপদেশাদি | অধুন। ক্যালামেল্ 
ইত্যাদি উষধ, উপদংশ ( গণ্মি) রোগজন্য মাকুলী ইত্যাদি ও$ষধ 

ব্যবহারে প্র।য় সাধারণে অতাল্প বয়সেই দন্তহীন, কেহবা দন্তরোগে 

প্রপীড়িত হইয়।ডেন ; ইতিপুনেব এত অল্পবয়সে দন্তহীনহা, কেশ- 
পরুতা, শরীরের শিথিলভ।ব ইত্যাদি আকাল বার্ধক্য চিন কিছুমাত্র 

লক্ষ্য হইত না; এক্ষণে অধিকতর লক্ষ্য হইবার প্রতি কারণ, 

কিঞ্চি বল! হইতেছে ; যথ[;--অত্তাল্প বয়সে পুরুষের বিবাহ, 

আহারান্তে উতকট পরিশ্রম ( ভারতবর্ষীয় লোক হইয়া! অযথাকালে 

ভোজন পূর্ববক দৌড়াদৌড়ি মাফিসে যাওয়া ), অধিকতর রমণপ্রিয় 
ইত্যাদি নান। কারণে স্থবিরব কালাতিবাহিত করিতেছে । অধুন। 
যথাবিহিত কথঞ্চিহ উপায় বিধান হইবে । 

যেমন কাস, যন্গনা, গ্রহণী, শোথ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগ উপস্থিত 

হইলে অগ্নে প্রায়শ্চিন্ত করিয়া তণপশ্চা যথাযোগ্য ওউষধ সেবন 

করিতে হয়, সেইরূপ পারাদোষ জন্য দন্মরোগ হইলে এই পুস্তক 

লিখিত সালসা, মশল। ভাবর ইত্যাদি দ্বার! পারাদোষ ও দেহ 

ং₹শেো ধন পুর্বক দন্তরোগের উপায় বিধান করিলে আরোগ্য সম্ভব । 

১।-_মঞ্জন বিধান ।-_ মাজুফল চুর্ণ।০ চারি আনা, গেরি- 
মাটা চূর্ণ ॥ আট আনা, হরিতকী চূর্ণ ।« চারি আনা, কট্্কিরি চুর্ণ 

|০ চারি আনা, জনকপুরের খদির ॥০ আট আনা, কর্পর্র %০ ছুই 

আনা, এই সকল দ্রবা মধ্যে খদিরাকে জলে গুণিয়। অগ্সিতে ফুটাইতে 
হবে, সেই ফুটনাকালে কপুরি ভিন্ন ৪ প্রকীর দ্রব্যকে চূর্ণ ও 

নিআিত করিয়া! পাকপাত্রে নিক্ষেপ পরর্নিক অ।লোডন করিতে 



দক্তমূলে ব্যবস্থা । ১৯৫ 

থাকিবে, শেষ পাঁকঞ্সময়ে কপূর চূর্ণ যোগ করিয়া অবতরণ পূর্বব্ক 
পুনরালোড়ন করিবে। পশ্চাঁ শুঙ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া তদ্দারা দস্ত- 

ঘর্ষণ করিলে দিন দিন দস্তমূল দৃঢ় হইতে থাকে। ইহা ব্যবহারে 
কদাপি দন্তশিথিল হয় না) পুয় এবং রক্রনির্গম দোষ থাকিলেও 
আরোগ্য হইয়া থাকে । 

২ ।--অক্ষয়দন্ত-মার্জন ।-_পচান্থুপারি, ভক্মের চুণ 
১০ তোলা, হরিতকী-ভন্ম চুণ্ধ ২ তোলা, মাজুফল চূর্ণ ॥০ আধ্ তোলা, 

তেজপত্র চুর্ণ ॥০ আধ্ তোলা, কপুরর ॥০ আধ্ তোলা, ফট্কিরি 

চূর্ণ ॥০ আধ্ তোলা, দারচিনি চুর্ণ ॥০ আধ্ু তোলা, লবঙ্গ- 
চুর্ণ॥০ আধ্ তোলা--এই সকল দ্রব্য একত্র বিলক্ষণ মর্দন করিয়া 
কাচের আধারে স্থাপিত করিবে। প্রতিদিন, এই চর্ণ দ্বারা দস্তমানিন, 
করিলে দন্তঘুল অত্যন্ত দৃঢ় হয় এবং দন্যহীন হঈবার আশঙ্কা থাকে 
না; দন্তমূল স্ফীত হওয়া, দন্তমূল হইতে রক্ত ও পুয়াদি নির্গত 

ইত্যাদি মুখরোগ মীত্রই এই অক্ষয় দন্তমাচন দ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য 
হয় এবং সর্বনদ! মুখ সদগন্ধান্বিত থাকে । 

৩।-_দন্তমূলে ব্যবস্থা ।-_ প্রতিদিন হু'কার কটু জলে কুলি 

করিলে কখন দাতের গোডাফোলা, দাতনড়া, জিহবায় ঘা ইতাদি 

কোন মুখরোগ হয় না এবং এই সকল রোগ থাকিলেও আরাম 

হয় ; কিন্তু দিবা নিদ্রা নিষেধ । 
৪ 1--দত্তমূলে ব্যবস্থা |-_দীতের গোড়া ফুলিলে, নড়িলে, 

শুলনি হইলে, উদ্ধা্্রেত্-জন্য মুখের অপর কোন পাঁড়া ইত্যাদি স্থলে 

জটালঙ্কা সিদ্ধ করিয়া সেই গরম জলের বারংবার কুলি করিলে 
ভতুক্ষণাড পর্সেনো্ত রোগ ও যন্ত্রণাদ্দি নিবারণ ভয় ; কিন্তু  জটা- 

লঙ্কার জল গলাধঃকরণ নিষেধ। 
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৫।-্দাতের গোড়া ফুলায় ব্যবস্থ। ।*-ডাবের জল গরম 
করিয়া ফটুকিরি যোগে কুলি করিলে দীতের গোড়।ফুল। ও শুলনি 
আরাম হয়। 

৬।-__দন্তমূল স্ফীত হইলে ব্যবস্থা |-ীতের গোড়ার 
ফুল! স্থান চিরিয়া রক্তমোক্ষণ পুর্নক পিপার্মেন্ট তুলি দ্বারা ছুই 

মি মলিস করিলে & বা ৫ ঘণ্টার মধ্যে যাতনা ও ফুল৷ 

নিবারণ হয়। 

৭।--দন্তনুল্দর চূর্ণ |__পচ? কিন্ব। চিকি সুপারি অর্ধ দগ্ধ 
ও চুণণ করিয়। বন্দে ছাকা হইলে ২ হোলত ভরিতকা ঢু ২ ভোলা, 

| পরিন্গার হাম্বল (বণিক দ্রন্য বিশেষ) ঢু 

কপূর %০ ভান 245 সমস্থ একর ও শিত্রিত করিয়া 

শিশনধ্যে মন্ছপেন পুলক শিতা উহ! দারা দন্ত এ দন্ুমুল ঘমণ 

৮ 1-ছত্তমুদল ব্যবস্থা | _ পার মার নামক ইত্ব।জায় 

ওষপ প্রাতবঠার ১০1 ১২ পপর ভীদাকজাশ শিতা ২। ৪ বার 

বদি কারলে দন্ত এন্দদ্ধার কোন রাগ আন শ। এনা হয় শন 

শি 

[4 তা এ খাস ্ঁ রা লেঃ ভা দ্বাঙু! প্রন্টলিতি কিছ! »» 9 ভাপ হুদ এবং তে বারঙ্গ।প 

"না ললিত ল , গা 7»: গল হাখ ও শা দগ্ধাড়ত হহলে ৫1 যত 11 । 3 ৮ 

তর ভিন শি শ উপোস ৪ রং কনদিনান্ছে আদিগিব হো এপিঝ। পাঠিত ভয়। 
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১০ |__আঁচুর্দলর ব্যবস্থ। |-_-টুণসহ্গ জার্রকখণ্ড দ্বার 
অ'চুলির মুখ ও গাত্র ঘবণ করিলে ক্রমশঃ আচুলি ক্ষয়প্রাপ্ডি 
পূর্বক আরোগ্য হইয়! থাকে । 

১১।-_পালাম্বরের ওষধ ।_-৪। ৫ তোলা হাতীশুড়োর 
পাতাকে খেঁতো করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রে পুটলী বদ পূর্বক জ্বর 
আসিবার পুর্বে প্রাতঃকাল হইতে অর্থাৎ জ্বর আনিবচর ৬।৭ ঘণ্টা 

পুর্ণন হইতে নিয়ত খ্রাণ লইলেঁ জ্বর আসিবে না) ইহ! দ্বারা অনেকে 
আরোগ্য হইয়াছে; এইরূপ অসংখ্য আরোগাফল প্রত্যক্ষ করার 

পর লিপিবদ্ধ হইল । “গ্রত্যক্ষকলমিদং” | 

১২।-স্ফোটকের সভুপায় য়।_কি পুইপভাঁর সম্মুখের 

ৃষ্টে বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি মাখাইয়া, সেই গব্যপ্বত সংযুক্ত পুইপাত] 
আগুনে গরম করির়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একবার স্ফে/টকের উপরি 
লাগাইলে সহর পাকিয়৷ ও ফাটিয়া াইবে এবং সমস্ত পুয় নির্গত 

হইয়া অতি শীঘ আরাম হইয়া থকে । 

১৩।-_পাকা ফোড়া ফাটইবার উপায়।-_চিংড়িমাচ 

বাটিয়৷ অগ্সিতে গরম হইলে পাক! ফোড়ার মুখ ভিন্ন চতুষ্পার্থে 
প্রলেপ প্রদান করিলে স্বয়ং ফাটিয়া পুয় নিগগত হইতে থাকে। 

তগুপশ্চাঙ গরম জলে ক্ষত ধৌত হইলে গবা ঘ্বৃত গরম করিয়া 

বারন্বার প্রদত্ত হইলে ক্গত আরোগ্য হয়। 

১৪।-পাকা ফোড়। ফাটাইবার উপায়।-__শিমুলকাটা 
কিন্ব। নীলপাতা বাটিয়া ঈষদু্ঃ করণানন্তর স্ফোটকের মুখবাদে 

চতুষ্পোর্থে প্রলেপ প্রদানে অপর স্ফোটক সুপ হইয়া ফাটিয়া যায়। 

১৫ 1-_-পাক। ফেড়া ফাটাইবার উপায় |-_কপোত 



১৯৮ চিকিৎসারত্ব । 

'( পায়রা) কর্তৃক মলত্যাগ হইলে, টাটকা! ও গয়ম গরম কপোত-বিষ্টা 
৫। ৬ ঘণ্টা ব্যাপিয়। স্থপক্ক স্ফোটকের চতুষ্পার্থ্বে লেগন করিয়া 
রাখিলে ফাটিয়া পু নির্গত হয়। তশুপরে নিমপাতাসহ গরম জলে 
ক্ষত ধৌত করিয়! গব্য ঘৃত উষ্ণ করিয়া বারম্বার প্রদান করা বিধি। 

১৬ ৷ পুষ্টি ও বলাধান হুইবাঁর উপায় 1 নিস্তৃষ তিল 

১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, এই উভয়কে মিশ্রিত করিয়। নিত্য 
সন্ধ্যাকালে সেবিত হইলে, এক বগুসর মধ্যে-ই বিলক্ষণ বলবান ও 

পুষ্টি হইবার সম্ভব, কিন্তু ইন্ড্রিয়শক্তি দমন রাখা আবশ্যক | 

১৭।_বলকর উপায় ।_ লাইকার গ্রিক্নিয়া ১ বিন্দু, ফেরি- 
য্যামোন সাইরাস ৪ গ্রেণ, শীতলজল ১ গন্দ__-এই সমস্ত একত্র 
হইলে একবারের সেব্য। এই নিয়মে আহারান্তে ছুই সন্ধ্যায় 

দুইবার সেবিত হইলে অতি দুর্বল ব্যক্তিও অল্পদিনে সবল হয়। 
ইহার ফল পরীক্ষিত। 

১৮।-_অগ্রিদগ্বস্থানের যন্ত্রণাদি নিবারণের উপায় ।__ 
নারিকেল তৈল ১ ভাগ, চুণের জল ১ ভাগ, এই উভ্ভয়কে উন্তম- 
রূপে আলোড়ন করিয়া ( ফেনাইয়া ) তাহাতে পরিষ্কার ধোন! বা 

পেঁজা-তুল! ভিজা ইয়! অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইয়! রাখিলে ক্রমশ: জ্বাল! 
যন্ত্রণাদি নিবারণ হয় এবং ভবিষ্যৎ ফোক্ষ। ইত্যাদি কিছুই না হইুয়া 

নিরাপদে আরোগ্য হইয়া থাকে। 

১৯।__অগ্রিদপ্ধজন্য ভ্বালা নিবারণের উপায়।-_ মগ্মিদ্বারা 
দগ্ধ হয়া ( পুড়িয়। ) অন্যন্ত জব।লা করিলে সেই অগ্মিদগ্ধস্থ।নে 
অডি-কলম দিবামাত্র ততুক্ষণাৎ ভ্বাল। নিবারণ হয়। 

২০।-_অগ্রিদপ্ধজন্য জ্বাল! নিবারণের উপায় ।-__নঁকার 
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কটু জলে মাটী গুলিম্মা অগ্নি দগ্ধ স্থানে প্রলেপ" দিবার কিছুকাল 

পরেই জ্বাল! যন্ত্রণ।দি নিবারণ হয় ।, “প্রত্যক্ষকলমিদং”। 

২১।-_অগ্রিদপ্ধ স্থানের স্বাল। নিবারণের উপায় ।__দগ্ধ 
স্থানে রেক্টিফাইড্ স্পিরিট বারম্বার দিবা মাত্র জ্বালা নিবারণ 
হইবে। প্রত্যক্ষফলমিদং”। 

২২।--নাস৷ হইতে রক্তআ্াব হইলে নিবারণের উপায়। 
নাসাদ্বার অবলম্বনে শোণিতশআ্রাব হইলে অতি সুন্মন বস্ত্রখ গুকে দিগুণ 
করিয়। ্িগ্ধজলে মগ্ন করিয়া (ভিজা ইয়।) ব্রন্মরন্ধে, ললাট প্রদেশে, 

এবং ঘাড়ে জলপটা প্রদান পূর্ব্বক মুকুমুন্ুঃ এ শীতল বারির নম্তয 

(নাস্) করিতে দিবে, অর্থাৎ নাসাপথ অবলম্বনে শীতল জল বার- 

গ্বার নিশ্বাস ছারা টানিয়া লইবে। ইহাতে ক্রমশঃ আরোগ্য হয়। * 

২৩।-__রক্তরোধের উপায় ।___মুখে চিবনা দুর্ববাঘাসের রস 
অস্ত্রাদি জন্য ক্ষত ( কাট!) স্থানে প্রদান করিলে রক্তরোধ, বেদনা 
নিবারণ ও কাটাস্থান যোড়। লাগিয়া যায়। 

২৪।-_রক্তপিন্ত ও রক্তপ্রদরের উপায় ।-_-প্রতিদিন নব 
দুর্বার রসপানে রক্তপিত্ত রোগের রক্তআব ও রক্ত-বমনাদি নিবারণ 

হয়; আর স্ত্রীগণের রক্তপ্রদর (রক্তভাঙ্গা) রোগে নবদুর্ববা ১ ভাগ, 

অধতপচ।উল ১ ভাগ, উভয়কে মিশ্রিত করিয়া জলসহ শীলে বাটিয়া 

পিক (বড়া) প্রস্তত করিয়া এক পক্ষ সেবন করিলে রক্তপ্রদর 
শান্তি হয়। , 

২৫ |--রক্তপিভে ব্যবস্থা ॥-_-রক্তপিনু, রক্তপ্রদররাঁদি- 
সম্বন্ধীয় রক্ততআ্রাবংরোগে কিস্মিস্ ভিজানার জল পান ও কিন্মিস্ 
ভক্ষণ হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। 



২০০ চিকিৎসারত্ব। 

« ২৬।-_রক্তরোধের উপায় ।--যদিপকোন অকন্ত্রাদি বা 
আঘাতাদি দ্বারা রক্তবাহিনী শিরা ছিন্ন হইয়। নিয়ত শোণিতক্রোত 

বহিতে থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষতস্থানে বরফ অথবা ফটুকিরি 

মিশ্রিত জল বারম্বার সিঞ্চন করিলে অতি সন্বর শিরার মুখ সন্কোচ 
হইয়া] রক্তরোধ হয়। ্ 

২৭।--্রক্তরোধের উপায় ।--ক্ষতব্যক্তি আয়াপানের 
প/তার রস পান ও ক্ষতস্থানে রস প্রধান করিলে রক্তরোধ হইয়া 

বেদনাদি নিবারণ হয় এবং এই রসপানে রক্ত-আমাশয়-রোগীর 

রক্ত-আমাশয় রোগ নিবারণ হইতে পারে। 

২৮ রক্তরোধেব উপায় ।--৭3 নং ধধ টিচার ্টিল 
রক্ত-আ্রাবস্থানে প্রয়োগ হইলে শিরার মুখ সঙ্কোচ হইয়া ততক্ষণ 
রক্তরোধ ও পশ্চাৎ্ বেদন। নিবারণ হয়। 

২৯।-_অর্শোরোগের মহৌমধ ।-__নাগেশ্বর চম্পকপুণ্পের 
কেশরস্থিত রেণু, তদভাবে নাগেশ্বর-াপ।ফুলের মধ্যস্থিত শুটা শুডা 

মত পদার্থ গুলিকে চূর্ণ করিয়া প্রতিদিন %০ আনা পরিমাণে ৫তোল। 

মাখম বা নবনী এবং মিছিরি চুর্ণসহ প্রাতে সেবন করিয়া বৈকালে 

এই নিয়মে পুনর্নার বাবহার হইবে; ওলের ব্যপ্জন, পেঁপে জল- 
যোগার্থে সতত ব্যবহৃত হইলে মাসাবধির মধ্যে অর্শোরেঃগ 

আরোগ্যবহ হইয়। থাকে । “প্রত্যক্ষকলমিদং৮। 

৩০ ।--_অর্শোরোগের উপায় |_জয়পুরস্ত 'মভারাজকৃত 
অমুতসগর পুস্তকের মর্শোধিকারে লিখিত এবং কতিপয় ভদ্রলোক 

কর্তৃক পরীক্ষিত মভৌষধ যণা ;৮-উসতম মাখন ২০ ভোলা কটাহে 

গলির! নিক্ষেন হইলে নির্বাজ আমল! চুর্ণ ২ তোলা এ কটাহে 
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নিক্ষিপ্ত করিয়া! অর্থী ভর্জিত হইলে অতি সৃষ্মন ভাবে কুচা কর! বট 
পত্র ২ তোলা, এঁ পাক কটাহে নিক্ষেপ পুর্নবক উত্তমরূপে ভর্জজিত 
হইলে কটাহ নামাইবে। তদন্তে এ গুধধ তামার আধ|রে ২৪ চবিবশ 
ঘণ্টা সংস্থাপিত হইয় পশ্চাৎ প্রীফল বা নিম্ববৃক্ষোস্তর দণ্ড ছারা 
বিশেষরূপে আলোড়ন করিবে। তদন্তে নিত্য %০ বার আনা 
পরিমাণে সেবিত হইলে কিয়দ্দিবসানন্তর রককআবাবঘ্দ্ধ ও যাতনাদি 
নিবারণ হইয়! ক্রমশঃ বলি শুক্ষ ও খসিয়া পতন হয়। স্বতাদি 

পুরিত বস্ত্র পথ্য ; বেগুন আর লঙ্কার ঝাল মহৎ কুপথ্য বলিয়া এ 
পুস্তকে নির্দেশ আছে । 

৩১।-_প্রদর ও বাধকরোগের মহৌষধ ।-_ওলট্ কম্বলের 
শিকড়ের ছাল-শুক্ক ও হামামদিস্তায় চুর্ণ এবং বন্তরখণ্ডে ছাকা হইলে 
1/০ পাঁচ আনা পরিমাণে চূর্ণ লইয়া ২১টি গোলমরিচ চূর্ণসহ 
মিশ্রিত ও পেষিত হইলে খতুর প্রথম দিন হইতে নিত্য এই নিয়মে 

এই মহৌষধ, সপ্তাহ পধ্যন্ত সেবন, কেবলমাত্র ছুপ্ধহ অন্ন পথ্য, 
স্বামি-সহবাস পরিত্যাগ, পবিত্র।চারে থাকা, এই সকল নিয়ম প্রতি- 

পালন পূর্ববক এক সপ্তাহ কাল এই ওষধ সেবন করিবে । এইরূপে 
৫।৬ মাসের খতুতে প্রথমদিন হইতে সপ্তাহ পধ্যন্ত ব্যবহৃত হইলে 

ক্রমশঃ জরায়ুর দোষ সংশোধন হইয়া রোগিণী আরোগ্য প্রাপ্তি 
এবং সম্ভান হইবার সম্ভব হইয়া থাকে । ইহা এঁ মরিচসহ শীলে 

বাটিয়া সেবন হইলেও কোন হানি নাই। আমার বিবেচনায় 
৫1৬ খতু পর্য্যন্ত এই স্ত্রীকে স্বামি-সহবাস করাণ বৈধ নহে। 
জরায়ু সংশোধনানন্তর সহবাসে শ্রেয়স্কর ফল হইতে পারে। 

* এই ওষধকে কলিকাতার চোরব।গান মোড়স্থিত কোন ডাক্তার - 

বাবু পাউ-ডার করিয়৷ শিশিমধ্যে সংস্থাপন পুর্ববক লাল কালা 
" ২৬ 
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লেবেল আ'াটীয়! প্যাটেপ্ট ওঁষধ করিয়াছেন । সতত ২1 টাক 
মূল এক এক শিশি বিক্রয় করিয়া থাকেন ; এবং নান! কৌশলে 
ও ছাছুনি ঝাধুনি করিয়া সংবাদ পত্রিকায় বা পৃথক্ বিজ্ঞাপনে 
ইহার গুণ.প্রকাশ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বিশেষ অণ্থপ্রাপ্তি 

হইয়া উপকৃত হইতেছেন। | 

৩২। পা! মচ্কান! বেদনার উপায় ।-_ছুইটি বড় বেগুণ 
পোড়াইয়া ছাল বেঁট। খপা ইয়া গোট। বেগুণ দুইটির একটি মচ্কান। 

স্থানের নিন্সে (নীচেয় ) দিবে, অপর একটি উপরিভাগে চাপা দিয়া, 
কচি কলাপাতা ও ন্য।কৃড়! দ্বারা ব্যণ্ডেজ করিয়৷ রাখিলে উপকার 

হইবে । এইরূপে ৩। ৪ দিবস গরম গরম বেগুণ পোড়ার ব্যাণ্ডেজ 

'করিলে নিভ্য উপশম হইয়া ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে থাকে । এই 
নিয়মে দিবসে ৪1৫ বার ব্যাঞণ্চেজ করা অর্থাৎ নিচেয় ও উপরিভাগে 

গরম বেগুণ পোড়। দিয়া কলাপাতা ও বন্্ ফালি দ্বারা বন্ধন করিয়া 

রাখিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। 
৩৩। বেদনার উপায় |-__হাত ব! পা মচ্কানার উপরি 

আধ ভিজন! চি'ড়ে স্য।কৃড়া দ্বারা চাপিয়। বাধা হইলে সত্বর বেদনার 

শান্তি হয়। | 

৩৪ | বিবিধ বেদনা নিবারণের উপায় ।--যদি কোন 

স্থানে বেদনা, স্ফোটক (ফোড়া) বা কোন প্রকারে রক্তসংস্থান 

(ইন্ফামেসন) হয়; তাহা হইলে সেই স্থানে টিথশর জিঞ্রার হস্তঘ্বরা 
বারম্বার মালিস অগব। টিঞ্চর-লায়ডিন্ তুলি দ্বার! বারণ্বীর মালিস 
করিলে, অতি সহ্বর বেদনাদি আরে।গ্য হয়। আকন্দ আট লবণ 

ংয্ণেগে বেদনার উপরিভাগে বারম্বার প্রদত্ত হইলে, টেঁড়ি কিন্বা 

আফিং সিদ্ধ জলের কফোমেন্টেসন করিলে, লবণসহ গোলমরিচ 
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ঘবিয়! বেদনার উপর্ধরভাগে বারন্বার প্রলেপ প্রদান করিলে, কিন্বা 

মসিনার পুলটিস গরম গরম বার রার বেদনান্থানে দেওয়া হইলে, 
কিম্বা বেদনাস্থানে জৌক বসাইলে; এই সকল উপায় বিধান 

বারা নিশ্চয় বেদ্রনামাত্রই আরোগ্য হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় 

নাই। বেদনাদি নিবারণ জন্য যে কয়েকটি উপায় বিধান হইল 

সমন্ত-ই আশু ফলদায়ক। 
৩৫ । বেদনার উপ্লায়।--সজিনাগাছের সিকড়ের ছাল 

গোমুত্রে বাটিয়। অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বেদনা স্থলে প্রলেপ প্রদত্ত 
হইলে বাতেধরা ও দরদ ইত্যাদি বেদনা নিবারণ হয়। বাতে-ধরা 

বেদনাস্থানে (৩৯ নং) লাইকার-লিটি তুলি দ্বারা চ।রি পাঁচ বার 
মলিন করিলে ফোস্কা হইয়া উপকারন্দর্শে। 2 

৩১৬। বেদনা নিরৃন্তির উপায় |--জলশুন্ত আর্্রক-রস 

প্রস্তরে রাখিয়া তৎসহ জায়ফল ঘর্ষণে চন্দ্রনব হইলে বেদনাস্থানে 

নিত্য ছুই তিনবার প্রলেপ প্রদত্ত হইবে। এই নিয়মে ২। ৩ দিন 

ব্যবহৃত হইলে অসাধা বেদনা ও বাতে-ধরা ইত্যাদি আরোগ্য 

হইয়। থাকে । “দৃন্টফলমিদং |” 
৩৭ ।_-গেঁটেবাত আরোগ্যের উপায় |-__বেদনাস্থানে 

৩৯ নং ওুঁধধ লাইকারলিটি তথাকার নিয়মদৃষ্টে প্রদানানন্তর ক্ষত 
হইলে মফিয়। ৬ গ্রেণ অর্থাৎ এক গ্নেণের তিন ভাগের এক ভাগ 

ক্ষতস্থনের উপরিভগে ক্রমান্বয়ে তিন দিবস ছাড়াইয়া দিলে ক্ষত 

অধিক দিন* স্থায়ি হয় এবং তত্রস্থ ক্লেদাদি নির্গত ও মিয়া! প্রদান 

জন্য বেদনার শান্তি, তপরে গরম গব্যঘত বারম্বার প্রদানে ক্ষতাদি 

আরোগ্য হইলে সম্যক বেদনা স্থস্থ হয়। 

৩৮ ।-_- বেদনা নিবারণের উপায় ।-_-বাতেধরা ব! দরঙ্ 
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ইত্যাদি বেদন! উপশ্থিত হইলে কাজি পুটি অয়েল নামক ইংরাজীয় 
ওঁধধ নিত্য মালিস করিয়! স্বেদ প্রদান করিলে সত্বর আরাম হয়। 

৩৯ ।--বেদনাস্থানে মালিসের ওষধ ।-_রেক্টী-কাইড্ 

স্পিরিট ১২ গুন্ন, তার্পিন ৪ গুন্স, কপূর ২ গুন্স, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ 

২ তোলা, পরিষ্কার ভাল জায়ফল চূর্ণ ৪ তোলা, দেশীয় সাবান 
$ অর্ধ তোলা, এই সমস্ত একত্র করিয়া একটি বোতলে পুর্ণ করিয়া 
২।৩ দিবস রৌদ্রে রাখিয়া সূর্য্যপন্ক হইলে, বুটিং কাগজের ঠোং 
করিয়া ছক] হইবে, তৎপরে বাতেধরা স্থানে, গেঁটেবাতে ব৷ যে 

কোন রকমের বেদনা হইবে, সেই বেদনাস্থানে, শোথে, হাতে ও 

পায়ে খাল্ধর। অবস্থায় ব৷ জরবিকার-রোগের অবসন্নাবস্থায় ইহা 

মালিসে অদ্ভুত উপকার প্রত্যক্ষ হয়। “ব্যবহারেণ জ্ঞাতব্যং ফলং।” 
৪০। বেদনাস্থানে মালিস।--কর্পূর সহ তার্পিন পাতরে 

ফেনাইয়া বেদনাস্থ।(নে মালিস করিলে স্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। 

ইহা! শোথের উপরি মালিস করিলেও শীঘ্র আরাম হয়। 

৪১ |-_-রক্তরোধের প্রধান উপায় ।-_অন্তু।দি দ্বারা ছিন্ন 
বা আঘাত জন্য রক্তমোক্ষণ হইলে, সেই রক্তাদি নিবারণ জন্য 

জলসংলগ্ন হইবার পূর্ন্বে টিকা চুর্ণ করিয়া চিন্নস্থানে অধিক 
পরিমাণে প্রদান পূর্ববক কিছু সময় চাঁপিয়৷ ধরার পর ন্য।ক্ড়ান্ত 

ফালী দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করিলে রক্ররোধ হইয়া বিনা বেদনায় রোগী 

আরোগ্য হয়। এই'রূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইলে ২। ৪ দিবস মধ্যে 
খুলিবার আবশ্যক নাই। “দৃষ্টকলমিদং 1” 

৪২।-_-শরীরস্থ কাটাস্থান সংযোগ হইবার উপায় ।-.. 
কাটাস্বানে জলসংলগ্নী হইবার পূর্বেব কাল-কচুর মাজ্কে মুখাম্ৃত 
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( মুখের লাল!) সহ ব$টিয়া কাটাস্থানে প্রদত্ত হইলে এবং ব্যাণ্ডেজ 
অর্থাত বন্ত্রধণ্ড দ্বার বাঁধিয়৷ রাখিলে নিশ্চয়ই ইহা স্বারা যোড়। 

লাগিয়! যায়। দস্্যগণের দ্বারা শিক্ষা! ও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। 

৪৩ ।--খোষ্ ব! পেঁচড়ার উপায় ।-_কাউর বা খোস্ 
হইলে প্রতিদ্বিনচিরেতার জল পান করা উচিত। নিম ও নিসিন্দা- 
পাতার সহিত অথবা আফিঙ্গের সহিত কিম্বা! পৌস্তর (ড়ির সহিত 
জল গরম করিয়। সেই জল গু কার্বলিক সোপ দিয়া খোস্ বা 

কাউর পরিক্ষার করিবে, তশুপরে নিন্গলিখিত ওষধ কয়েকটির 

মধ্যে যেটি হুয়, একটি ব্যবহার করিলে শীত্র আরোগ্য হইয়া রোগী 

নৃস্থ হয়। 

8৪ খোস ও কাউরের উপায়।__নারিকেল তৈল 
গজাচুণসহ পাক হইলে অবতরণকালে কর্পুর যোগে কিঞ্চিৎ গরম 

করিয়া খোস্ ও কাউরে প্রদত্ত হইলে শীত্ব আরোগ্য হয়। 

8৪৫1 খোস ও কাউরের উপায় ।- সর্বদা জলপটি দিয়া 
রাখিতে পারিলে ছুই এক দিবসে খোস্ ও কাউর আরাম হয়। 

জলপটি খোলার পর পূর্বেধাক্ত তৈল গরম করিয়া দেওয়া কর্তব্য । 

৪৬ ॥ খোস ও কাউরের উপায় ।-_তুঁতেসহ শ্বেতচন্দন 
ঘমিয। খোসে এবং কাউরে প্রদত্ত হইলে অতি সবর কাউর ও 

খোস্ আরাম হয় সত্য; কিন্তু ইহা ব্যবহার করিলে অত্যন্ত 

জ্বালা উপস্থিত করে। | 

৪৭1 খোস ও কাউরের উপায় ।__-আকন্দের আটা অথবা 
শেয়াল কাটার আটা কিম্ব। শেয়াল কাটার শস্যের (দানুর ) 

তৈল, খোস্ ও কাউরে প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার দশে । 
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, ৪৮। খোসের উপায় ।-_পরিষ্কার ্লপে খোস্কে ধুইয়া 
৭৫ নং ওঁষধ শ্বেত চন্দন তৈল বা চন্দনী আতর লাগাইলে অতি 
শীব্র খোস্ আরোগ্য হয়। ইহাও খোস্ নিবারক উত্তম মহৌষধ । 

৪৯।-_ক্ষত আরোগ্যের উপায় ।-_“আয়ডা-করম” নাম- 
ধেয় ইংরাজীয় শুঁড়া ওধধ ক্ষতস্থানে প্রদত্ত হইলে সন্বর ক্ষত 
আরোগ্য হইয়া! থাকে । *দৃষ্টফলমিদং 1৮, 

৫০1__পোড়া ঘ1 দুঃসাধ্য হইংল আরোগোযের উপায় ।-_ 
অকৃত্রিম (খাঁটি ) সর্ষপতৈল ২০ তোলা, কটাহ দ্বার! চুল্লীর উপরি 

বসাইয়া সেই তৈলে ৮কি ১০টি তেজন্বী সিডিমাচ বিলক্ষণ ভাজিয়া 

নিক্ষিপ্ত হইলে কেবলমাত্র তৈল অবতরণ পূর্বক সতর্কে কাচ 
তধারে সংস্থাপন হইবে; তশপশ্চাণ্ড গরম জলে ক্ষতস্থান ধোয়াইয়! 

ও জল পু'*ছিয়া৷ এ তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া নিত্য ৪1৫ বার লাগাইবে। 
ইহ] ব্যবহারে অত্যল্পদিবম মধ্যেই দগ্ধজন্য ক্ষত অপাধ্য হইলেও 

আরোগ্য হইয়। থাকে । “দৃষ্টকলমিদং 1৮ 

৫১ ।-_ক্ষত আরোগ্যের উপায় ।--প্রস্তরে জলের সহিত 

হরিণ শৃঙ্গ ঘর্ষণে চন্দনবত হইলে ধৌত ও পরিক্কৃত ক্ষতস্থানে এবং 
নালঘায়ে নিত্য ছুই তিন বার প্রদান হইলে স্বর আরোগ্য 

হইয়া থকে। 
8 

৫২ |-__সর্দরোগের উপায় বিধান।__গরম পোষাক 
পরিধান পুর্নৰক প্র!য় ছুই ঘণ্টা পরিমিত সময় গরমজলে পাদদ্বয় 

ডুবাইয়। রাখিলে সপ্দিরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শে। 

.৫৩।-_সর্দির উপায় |--অত্যন্ত সন্দি হইলে যদি লেই 
সদ্দিকে গাঢ় করিবার ইচ্ছা! হয়, তাহ! হইলে শয়নকালে পায়ের 
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তলায় প্রস্বলিত প্রদীগ্পর উত্তপ্ত সর্ষপ-টতৈল মালিস করিলে অতি» 

শীঘ সঙ্গি গাড় হয়। পরদিন ইক্ষু,গুড়ের সর্ব্বো পান করিলে 
তরল হুইয়। উঠিয়া যায়। 

৫৪ ।-__সর্দির উপায় ।-_সন্দির প্রথমাবস্থায় গরম জেলাগী 
খাইয়া জল না খাইলে সদ্দি শুষ্ক হইয়া আরাম হয়। 

৫৫1-_মুচ্ছাভঙ্গের উপায় ।-_-যে কোন কাযণে হউক না 
কেন, মুচ্ছা রোগ উপস্থিত হইলে কার্নবনেট মফ্ য্যামোনিয়া বা 
লাইকার য়্যামোনিয়ার স্বাণ প্রদকন্ত হইলে তৎক্ষণাৎ মূচ্ছাভঙ্গ হয় । 
তপরে জল, আদার রস, গোলমরিচ চূর্ণ, ঈষদছুষ্ণ গব্যঘ্বৃত, এই 

সকল অল্প অল্প মুখে দেওয়া কর্তব্য এবং সুম্ীতল বায়ু প্রদান পূর্ববক 

নক্ক।ছুদ্ কিঞ্চিৎ কিঞিৎ পান করান বিধি। 

৫৬।__মুচ্ছায় ব্যবস্থা |__মৃচ্ছা! দীর্ঘকাল-স্থায়িনী হইলে 
মৃত্যু সম্ভব; অতএব সত্বর এ পূর্বোক্ত উপায় বিধান করাই উচিত। 

৫৭|-_-একশিরার উপায় ।__নবোখিত একশিরা হইলে 

দৌোক্তা-তাম।কের পত্র ব! কদম্বপত্র দ্বারা কোষ বাঁধিয়া রাখিলে জল 

নির্গত হইয়া উপশম হয়। 

৫৮।-_-কোষ বৃদ্ধি না হইবার ব্যবস্থা ।--সর্ববদ! পশ্চাৎ 

ভণ্গা হইতে টানিয়া কৌপিন (নেংটি ) কিম্বা কাচ, জাড্বিয়া, এই 

সকল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

৫৯ -*একশিরার উপায় ।- _আফুলা চালিতা গাছের 

দক্ষিণদিকের সিকড়, মাডুলি দ্বারা কটিদেশে ধারণ করিলে একশির! 

আরোগ্য হয়। পু 
৬ 1--একশিরার ব্যবস্থা ।--এক শিরা রোগীর পক্ষে 
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রাত্রিতে এবং অমাবস্যা বা পৃণিমাতিথিতে জক্স ভোঁজন অবৈধ, দধি, 
অক্্, বাসি ও কদাকার দ্রব্যাদি ভোজন, দিবানিদ্রা, বৃদ্ধি কালে 
স্নান॥ আসনে বসিয়া ভোজন, তোজনকালে জলপান ; এই সমস্ত 

সতত নিষেধ । 

৬১।--একশিরার উপায় ।--_নিষাদল জলে গুলিয়া সেই 
জলের জলপটি একশিরায় প্রদত্ত হইলে একশিরার যাতনাসহ 

ফুলা শীঘ্র আরাম হইয়া থাকে। 

৬২।-_চক্ষুতে হাম বা বসন্ত প্রকাশে ব্যবস্থা ।--হাম 

বা বসন্ত রোগ হইয়া শ্লেক্ষ-জন্য বাহাম বসন্ত জন্য চক্ষু যোড়া 

লাগিয়া থাকিলে চক্ষুত়ে প্রথম দিনে বিল্বপত্রের রস ২। ৪ ফোটা, 
দ্বিতীয় দিনে কাচা হরিদ্রার রস ২। ৪ বিন্দু, তৃতীয় দিবসে বেদানা 
বা দ্াড়িম রস ২।৪ বিন্দু ফুট দিবে অর্থাৎ ফৌট! ফৌটা পরিমাণে 

চক্ষুতে প্রদান করিবে ; ইহ দ্বারা চক্ষু পরিক্ষার ও প্রকাশ এবং 

চক্ষুম্থ হাম ও বসস্ভের বিশেষ উপশম হইয়া থাকে । 

৬৩।-_ক্রিমিনাশের উপায় ।-_খেঁটুপাতার রস ৬* বিন্দু 
পরিমাণে ৫। ৭ দিন সেবনের পর জোলাপ লইলে, টাপাপাতার 

রস ১* হইতে ২০ বিন্দু পরিমাণে ৪1৫ দিন সেবনের পর জোলাপ 

লইলে, অথব। ॥০ আধূৃ তোল! পরিমাণে সামরাজ নিত্য সেঝনে 

সাধারণ মানবের ক্রিমিদোষ নাশ হইয়। থাকে । 

৬৪ |-_ক্রিমির উপায় ।--নিত্য প্রাতে কিঞ্চিত লবণসহ 

সোমরাজ কতকগুলি (1০ আনা হইতে ॥০ আনা! পরিমাণ মধ্যে ) 

মুখে নিক্ষেপ করিয়া সুবাঁসিত স্সিগ্ধ বারি দ্বার! গলাধঃকরণ ও বারি 
পান করিলে ছুঃসাধ্য ক্রিমি, ক্রিমিশূল আরোগ্য হইয়া থাকে । 
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বন্পি ক্রিমিরোগশৃশ্টীব্যক্তিও বর্ষ পরিমিত সময় এই নিয়র্সে 
সোমরাজ ব্যবহার করে, তাহা হুইলে নিত্য মলপরিক্কার ও 

শোণিত পরিষ্কার পূর্বক দেহ পুষ্টি ও রূপলাবণ্যাদি দিন দিন 
পরিবন্ধিত হইতে থাকে । এমন কি কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থায় 

কেবলমাত্র ইহা প্রয়োগে আরোগ্য লাভ পূর্ববক ক্রমে কাস্তি ও 
পুষ্টি লাভ হইতে থাকে । ইহা! অপেক্ষা সোমরাজের,গুণ আর কি 

হইতে পারিবে ; এই ফল*কেবল পুরাণ পুথি দেখিয়া লেখা 

হুইল না, স্বয়ং প্রয়োগ করিয়। পূর্নেবাক্ত ফল প্রত্যক্ষ হওয়ার পর 
লিপিবদ্ধ করিলাম । 

৬৫।-_-পেটকাম্ড়ানি রিরৃত্তির উপায়।__ায়ু প্রকোপ 
জন্য উদরে সৃচিবিদ্ধবৎ পীড়া ( পেট্-কাম্ডানি ) উপস্থিত হইলৈ' 
জলসহ ৫ বিন্দু পরিমাণে ২৮। ২৯ নং ওষধ পিপার্দ্ে্ট কিন্া 
অয়েল য়্যানিসি ৪1৫ বিন্দু পরিমাণে লইয়! কিঞিৎ জলসহ ৪1 ৫ 

বার সেবন হইলে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণাদি নিবারণ হয়। 

৬৬।---নিদ্রা হইবার উপায় ।_ নিদ্রার অভাব হইলে 

গুবমীশাকের ঝোল পান করিলে প্রগাঢ় নিদ্রা হয়। 

৬৭।-_-পারাদোষে দুষিত লোকের সছুপাঁয়।-_হোমিও- 

প্যাথিক মতের ওষধ ৩০ ডাই-লিউ-সন্ হেফার সাল্ফার প্রাতে 

১ বিন্দু, সন্ধ্যাকালে ১ বিন্দু, কিঞ্িঃ জল সংযোগে সেবন হুইলে 
পারাদোষে দূষিত ব্যক্তির পুরাতন অবস্থায় অসীম হিতকর হুইয়া 

সত্বর আরোগ্য দান করে অর্থাৎ সালস৷ সদৃশ গুণকর হয়। 

৬৮।--বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থার মহৎ 

প্রতিকার ।__কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থায়, পূর্ববকথিত অর্থাৎ ১৭৭ 
২৭ 
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পৃষ্ঠা হইতে লিখিত সালসাদি সেবন ও ধৃম গ্রহণ ( ভাঁবরা লওয়া ), 
মধ্যে মধ্যে বিরেচক ওষধ যথানিয়মে ব্যবহার করা, কুষ্ঠসম্বন্থীয় 
কদাকার দুশ্চিহ্কের উপরি নিত্য এবং প্রায় সতত কপুণরসহ তার্পিন 
তৈল, বা পরিক্ষার গর্জনতৈল, তদভাবে চাউলমুগুরার তৈল গাত্রে 
মর্দন করিলে অল্লপদিবস মধ্যেই গাত্রের ছুশ্চিহ্ছাদি বিলুপ্ত হইয়া 
কান্তি ও পুটি হইতে থাকে । কিঞিও জলসংযোগে গর্জনতৈল 
৫ বিন্দু পরিমাণে দিবসে দুইবার সেবন করাইলে বিশেষ উপকার 

হইতে থাকে । এই সকল নিয়ম প্রতিপালন পুর্ববক মৎস্য মাংস 
বঞ্জিত ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত পথ্য মুসারে থাকিলে অবশ্য আরোগ্য 
সম্ভব। এই সংক্ষেপোক্ত বিধান কয়েকটি দ্বারা কুষ্ঠ, পারা, গর্ি 
বা বাতরক্ত রোগসম্বন্থায় ষে কোন ছুশ্চিহ্ন ( কদাকারচিহ্ন ) বা 

অপর কোন উপদ্রবাদি প্রকাশ পাইলে এইরূপ সালস৷ সেবন, 
ধূম গ্রহণ ইত্যাদি উপায় বিধানে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে 
অণুমাত্র সংশয় নাই। “দৃষ্টফলমিদং।” 

৬৯।-__গরল আরোগ্যের উপায় ।-_কেলে-কড়ার-পাতা 
হু'কার জলে বাটিয়া গরলের উপরি মর্দন করিলে ভয়ঙ্কর গরলরোগ 
হইলেও আরোগ্য হইবে ; ইহার অন্যথা নাই। ““দৃষ্টফলমিদং।” 

৭০ |-_সামান্ত জ্বরসহ কাস শাস্তির উপায় |-__সাম্টন্য 
ত্বরসহ কাস থাকিলে বিশেষতঃ শিশুগণের পক্ষে ৬৩০ পৃষ্ঠায় 
লিখিত ৫৫ নং ওষধ টিঞার ব্রাইওনিয়া সদৃশ গুণুকর মহৌষধ 
অতি বিরল। সেবনজন্য এ ৫৫ নং ওষধে দৃষ্তি কর। 

৭১।__কুইনাইন সেবনের সছুপায়।-_-কুইনাইন ভয়ঙ্কর 
তিক্ত; অতএব সেবনে সকলেই বিশেষ কউবোধ করেন। কিন্তু 
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হরিতকী চর্ববণ পূর্বক ২।১ ঢোক হরিতকীর ,কাথপানৈর পর 
কুইনাইন সেবন করিলে কিছুমাত্র তিস্ত বোধ বা কষ্ট হইবে না। 

৭২ ।__-উপবিষের স্বালানিবারণের উপায় ।__সর্প ভিন্ন 

বিছা! বোল্তা ভ্রমর! ইত্যাদি সম্বন্ধীয় উপবিষের জ্বালা উপস্থিত 

হইলে, দফ্টস্থানৈ তার্পিন অথবা আকন্দ আট। অথবা কচি আমড়া 
পাতাবাটা অথবা ক।টানোটে সিকড়ের রস; ইহাদের মধ্যে ষে 

কোন ওঁষধধ হউক না কেন্স, প্রদান করিলে উপবিষের জ্বাল! 

তগুক্ষণাত্ড নিবারণ হয়। এই সকলের মধ্যে তার্পিন অতি উত্তম 

জ্বাল নিবারক। 

৭৩।__বৃশ্চিক বা কাকৃড়াঁ বিছা! দংশনের যাতনা 
নিবারণের উপায় ।-_বৃশ্চিক বা কাকৃ্ডউা! বিছা দংশনে কাতর 
হইলে ফট্কিরির খণ্ড ( টুকুরা ) চিম্ট। দ্বারা অগ্রিশিখায় ধারণে 

গলিয়া উঠিলেই ক্ষতস্থানে প্রদান মাত্র প্রাণবিয়োগ-সদৃশ বাতন। 
হইলেও তঙক্ষণাৎ্ নিবারণ হয়। বারম্বার প্রদানে উপকার ভিন্ন 

অপকার নাই। ইহা! দ্বারা উপবিষ মাত্রের যাতনা নিবারণ হইয়া 

থাকে। ““দৃষ্টফলমিদং।” 

৭৪ |-__সাদাচটা । 

, পরিষ্কার শোর! ৮ ভোলা, পরিষ্কত ফটুকিরি ২ তোলা, এই 

উভয়কে উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে, তশুপরে চূল্লীর 

উপরি কটাহ চাপাইয়া এই ১০ তোলা নিক্ষেপ করিলে, ততক্ষণা 

জলবশ তরল হইয়া যায়। সেই সময় ক্ষম্তি আড় করিয়া কটাহ 

হইতে সেই জলবশু তরল পদার্থকে (শোরা ও ফট্কিরিকে ) 

তুলিতে হয়; ক্ষস্তি ঝাড়িলে ব৷ ছুরি দ্বারা টাচিলে গুর্লুবর্ণ "অতি 
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সৃক্ষম চটা বহিষ্কৃত হইবে। ক্ষন্তি গরম হইলে পরিবর্তন করিয়া 
দ্বিতীয় ক্ষস্তি লইবে অথবা জলে ডুবাইয়া ও পু*ছিয়! পুনবরবার কটাহে 
নিমগ্র করিতে পারিবে; ক্ষল্তিঠে জল থাকিলে ভয়ঙ্কর ঘটন! হইবার 

সম্ভব। যখন কটাহে অগ্নিকণা দৃষ্ট হইবে, সেই সময় কটাহ 
অবতরণ অথবা অগ্নির জ্বাল অল্প দেওয়া! উচিত। 

এই সাদাচটা ৩ হইতে ৬ রতি পরিমাণে দিবসে দুইবার চরণ 
পৃর্বক জলসহ সেবন বিধি। ইহা দ্বারা শীহা, যরুত, অগ্রমাংল, 
অগ্রকড়া, পাৎ, গুল্ম ইতা।দি স্কেচ হইয়। যথাস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে 

অবস্থিতি করে এবং অগ্নি বৃদ্ধি ও কোষন্ঠ শুদ্ধি হয়। 

শোণী ও উদরীকে সাদাচটা প্রদন্ত হইলে প্রআাৰ বুদ্ধি হইয়! 

বিশেষ উপকার দর্শে ; শ্বরকালে প্রয়োগ করিলে জ্বরত্যাগ করাই- 

বার চেষ্টা করে। ইহা! অঙীর্ণ রোগীকে প্রদস্ত হইলে বহুগুণ ' 
প্রকাশ হয়। 

৭৫1-_অশ্রোগের উপায় ।-_ প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিও 

চুণের জলপান করিলে অল্প ও ক্রিমি নিবারণ থাকে । নারিকেল 

তস্ম সেবন করিলে শীঘ্র অল্রধঘটিত পীড়ামাত্র নষ্ট হয়। এই 

নারিকেল ভন্ম প্রস্থৃতের নিয়ম যথা-_ঝুনা-নারিকেলে একটি ছিদ্র 
করিয়া নারিকেলের মধ্যে ৫ পাঁচ তোল আন্দাজ সৈ্ধব লবণ 

প্রবেশ করাইতে হইবে, সেই ছিদ্রে সেই মালার টুকুরা আচ্ছাদন 
করিয়া কাদ! ও স্য।ক্ড়া দ্বারা প্রলেপ দিবে এবং রৌদ্রে শুদ্ধ হইলে 
ঘুঁটের অগ্নিতে পোড়াইবে। তশুপরে উদ্ধার করিয়া সেই 
নারিকেলের দগ্ধ শশ্ক ও সৈম্ধব লবণ, এই উভয়কে একত্র মর্দন 
করিয়। কাচপাত্রে সংস্থাপন করিবে । ততপরে প্রতিদিন অন্ধ তোলা 
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পরিমাণে দিবসে ছুই, তিনবার সেবন হইলে ছুই ,এক সপ্তাহ মধ্যে 

প্রবল অন্ন পীড়াও নিবৃত্তি হইয়া যায়। 

৭৬।-__হাঁপ আরোগ্যের উপায় - আর্সুলা ৮ আট্রা, 
১ এক সের জলে, মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিয়া একপুয়া থাকিতে 
নামাইয়া চারিুর কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে । তশুপরে সমান 

পরিমাণ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট মিশাইয়া বোতলে র]খিবে। পরে 
হাপরোগী এককীচ্চা জলে এক ফেঁটা--এই নিয়মে প্রাতঃ- 

কালে একবার, আড়াই শ্রহরের সময় একব।র, সায়ংকালে একবার, 

ওঁধধ সেবন করিবে ; যদি রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি বোধ হয়; সে 
সময়ে আর একবার ওুঁধধ সেবন আবশ্মক। শাক, অমর, দধি 

নিষিদ্ধ। রাত্রিতে শয়নকালে কপাট জানেলা বন্ধ থাক! ও যাহাতে , 
হিম এবং ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে না লাগে, তাহ। কর! আবশ্যক । ইহা 

প্রয়োগে অনেকের উপকার হইয়াছ্ে। পরম পুজনীয় স্বর্গীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া 

অনেক স্থানে প্রয়েগ করিয়া উপকার লাভ করিয়াছি । বিদ্ভাসাগর 

মহাশয় তত এই ওষধ বিতরণ করিয়া থাকিতেন। 

৭৭ |-__হাঁপ আরোগ্যের উপায় ।__মিঠা__যাহাকে অম্বত 

বা! বিষ কহে, ইহ! বণিক দোকান হইতে আনিয়া চাকা চাকা করিয়া 

কাট হইলে গোমুত্রে ১ দিন ভিজানার পর ধৌত ও রৌড্রে শুদ্ব 

হইলেই ৫শোধিত হইল । এই শোধিত মিঠা ।০ আনা, আফিম 

॥» আনা, দৌক্তাভামাক চূর্ণ ।* আনা, কৃষ্ণ ধৃস্ত,রবীজ ছুগ্ধে পাক 

করণানন্তর রৌদ্রে শুক্ধ ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছীকা' হইলে এই চুপ 

৮» আনা; এই সমস্ত দ্রব্য খলে জল দ্বারা বিশেষরূপে নন্দিত 
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হইলে সপ পরিমিত বটিকা প্রস্তত করিয়া হ/প রোগীকে চর্ব্বণীয় 
তাম্থুল (পান) সহ প্রতিবারে ২। ৩ বটা এই নিয়মে দিবসে 
২।৩ বার সেবন করাইলে ভয়ঙ্কর হীপ পরিবদ্ধিত হইলেও ইহা ছারা 
আরোগ্য হইবার বিলক্ষণ প্রত্যাশ! করা যায়। ্দৃষ্টফলমিদং 1” 

৭৮ |__হীপরোগের উপাষ ।--আদার রস ৫ তোলা, 
পঞ্চমুখী লাল-জ্লবাফুল-গাছের পাতার রস অদ্ধ ছটাক (২ ছটাক ); 

এই ছুই বস্তুতে যোগ করিয়া পরিবন্ধিত ই।পরোগ সময়ে এই 
মহোৌষধ' নিত্য একবার করিয়া এক সপ্তাহ সেবন হইলে বিশেষ 
উপকৃত হইবে। নিতান্ত পক্ষে রোগী একবারে এ মাত্র! সেবন 

করিতে অক্ষম হইলে এ মাত্রাকে অর্দাংশ করিয়া ছুইবারে সেবন 
করিবে । ইহা! ব্যবহায্জের পুর্ব হইতে পবিত্র ভাবে থাকিয়া 

নিশ্মলান্তঃকরণে অভীষ্ট দেব-ন্মরণ করিবে এব ক্ষুধা হইলে 

স্বতপকদি দ্রব্য, বক্ধ! ও ঈষদুষ্ঃ দুগ্ধ ইতা।দি পথ্য করিবে। অপথ্য 

যথা-_তৈলপক্ক দ্রব্য, দধি, কলা, বিশেষতঃ টাপা আর মর্তরমান কলা 

ইত্যাদি নিষেধ। 

৭৯ ।-__শ্শিশুচিকিৎসা |__বালক ও বালিকাগণের সদ্দি 
হইয়। বক্ষংস্থলে সদ্দি বসিলে অর্থাৎ ঘুঙ্রি হইলে ময়ূর পুচ্ছ 
অন্তধূমে অর্থাৎ আবদ্ধ মৃণায়পাত্রে রাখিয়া ভন্ম করিবে । তশুপরে 

সেই ভস্ম কিঞি কিঞ্িশ পিপ্পলী চুণ ও মধুসহ সেবন করাইলে 

হিকক। ও প্রবল শ্বাস নিবৃস্তি হয় এবং সদ্দি তরল হইয়া মলসহ 

নির্গত হইয়া বায়, কতক বা উদ্গীরণ হইয়। থাকে । 

৮০ | ঘুঙ্রি চিকিৎস| ।--কিঞ্ত আদার রস ও লবণ, 
এই উন্ভয়ের সহিত সন্ভোজাত ঈষদুষ্ণ গন্যত্বত পান করাইলে অতি 
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শিশুর ঘুঙ্রি ও সাধারণ মানবের বসা-সদ্দি তরল হইয়া নামিয়! 
ও উঠিয়া যায়। 

৮১। ঘুঙ্রি রি চিকিৎসা । কাচা আম্ডা পোড়াইয়। "তাহার 
শহ্য কিঞ্চিৎ উষ্ণসন্ত্বে লবণযোগে ঘুঙরিরোগাক্রান্ত শিশুর 
ক্ষস্থলে প্রদীন করিলে বক্ষঃন্থিত শ্লেম্না, মলসহ নামিয়। যায়, 
ঠজ বা তরল হইয়! উঠিয়া যায়। 

৮২।॥ শিশুর মলব্দ্ধ-চিকিৎসা ।-__অতিশিশু সন্তানের 
পীড়া উপস্থিত হইয়া যদি মলবদ্ধ থাকে, তাহা! হইলে মুক্তবর্ধীর 

পাত! অথবা বকুলবীজকে বাটিয়া পানের বোটা বা কনিষ্ঠ অঙ্গুলি 
দ্বারা মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে অতি সত্বর মল নির্গত হইয়া 
রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে। 

৮৩। শিশুচিকিৎস! 1 কোন পীড়াদির সময় বালকগণকে 

জোলাপ দিবার আবশ্যক হইলে, সে স্থলে জোলাপ ন৷ দিয়া 

বালকের উদরে ভার্পিনতৈল বিশেষরূপে মর্দন করিয়া গরম জলের 
ফোমেণ্টেসন করিলেই অতি শীত্ব বিরেচন হয়। 

৮৪1 শিশুঠচিকিৎস| ।-_-আয়াপানের পাতার রস ১০ বিন্দু 
হইতে ২০ বিন্দু পর্যন্ত লইয়া ছাগীছুপ্ধ সহ পন করাইলে বালক ও 
বৃদ্ধগণের রক্ত আমাশয় অতি সত্বর আরাম হইয়। থাকে । এ রস 

অক্স্র।দি দ্বারা সম্ভঃক্ষতস্থানে প্রদান করিলে বেদনা নিবারণ ও 

রক্ত-রোধ “হইয়া ক্ষতস্থান শীঘ্র যোড়। লাগিরা যায়। 

৮৫ |-*-কর্ণরোগের চিকিৎসা ।__ক্ষকর্ণ মধ্যে বেদন। বা 

* কর্ণ ভিন্ন অন্তা স্থানে বেদনা বা ইন্ফুামেসন উপস্থিত হইলে উপরি উদ্তু গরম 

জলের ফোমেপ্টেসন এবং এ নকল ওঁধধ মালিস করিলে অথবা বেদনাস্থানে বারম্বার 
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গুয়াদি হইলে পোস্তর টেঁড়ি সিদ্ধ গরম জল অথবা আফিং মিশ্রিত 
গরম জল, অথব! দুগ্ধ মিশ্রিত, ঈষতুঞ্চ গরম জল); এই সকল 
জলের অন্যতম জলের পিচ্কারি ছারা কর্ণকুহর পরিক্ষাররূপে 

দিনে দুই তিন বার ধুইয়া টিঞ্চাকর ওপিয়াই, টিঞ্ার কলম্বা, ভাইনম 
গ্যালেসাই ও পচা আতর; এই সকল ওঁধধের মধ্যে যাহা হয়, 
একটা লইয়া কাণে ৫ বিন্দু পরিমাণে দিবসে ছুই তিন বার প্রদত্ত 
হইলে পুয় ও বেদনাদি অতি সন্বর পিবারণ হয়। 

৮৬। কর্ণবেদনা চিকিৎসা ।-_মনসা-সিজের পাতা অগ্নিতে 
ঝল্সাইয়। রস বাহির করিবে, সেই রস ঈষদুষ্ণসত্বে কর্ণের ভিতর 
ঢালিয়া দিলে রোগী পরম-ন্থখ-ভ্ঞান-পূর্ববক স্বাস্থ্য লাভ করে। ইহ 

'ব্যবহারে উর্ধশ্লেত্মজন্য কর্ণের পীড়।মাত্র আরোগ্য হইয়! থাকে । 

৮৭। কর্ণবেদন1 চিকিৎসা ।-_-উর্ধশ্রেম্ম-জগ্ কর্ণে কট্ুকট্, 
ঝন্ ঝন্, ধগ্ ধগ্ ইত্যাদি যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে সেই সময় কাণের 

মধ্যে ঈষদুষ্চ ফুলাল তৈল তদভাবে তিলতৈল গরম করিয়া চারি 
বা পাঁচ ফৌট।! প্রদান হইলে সিদ্ধিভাজার পুটলি ঈষশু গরম সন্ত 

কাণের উপরি ধরিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে রোগী স্বাস্থ্য লাভ করে। 

৮৮ | কর্ণবেদন। চিকিৎসা |- উদ্ধপ্রেক্ষ-জন্য কাণে 

বেদনাদি উপস্থিত হইলে রশ্ুনের ছোট কোষ (রোয়।) কাণের 

ভিতর প্রবেশ করাইয়া! রাখিলে অতি স্বর যন্ত্রণা ও বেদনাদি 

নিবারণ হয়। | 

পূলটিদ প্রদান করিলে কিন্বা বেদনাস্থানে ফেলালাইন্ কাপড়ের দ্বার! সর্ধদা বন্ধন 
করিয়। রাখিলে অতি স্বর বেদনাদি নিখারণ হয়। 
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৮৯।--দদ্রু € দাদ) রোগের মহৌষধ |--য়্যাসিটিবা 
য্যাসিড ১ ওন্ন ও সোয়াগা 1০ ক্লানা। এই উভয়কে একত্র 

মর্দন করিয়া শিশির মধ্যে রাখিবে। তশপরে দাউদ চুক্কাইয়া 

এই ওঁষধ মালিস করিলে দুই চারি দিবসেই কেৌচদাদ ব| অপর 

দাদ অর্থাৎ জগতের সকল প্রকার দাদ্ ও চর্মরোগ মাত্র আরোগ্য 
হয়। ““দৃষটকলমিদং |” | 

৯০ 1__শিরঃপীড়া আরোগ্যের উপায় বিধান ।--উর্ধ- 
শ্লেত্ষ-জন্য শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে মাতায় দপ্ দপ্, ঝন্ ঝন্, 

কটু কট ইত্যাদি উপসর্গে যখন অন্য্যন্ত কাতর হয়; সেই সময় 

পরিপরু গুক্ষ বিডে বীজের শস্ত ॥০ তোলু। ও খোসা ছাড়ান কুচ 
১ টী, এই উভয়কে একত্র পেষণ করিয়া স্যাকৃড়ার পুটলি করিয়। " 

দৈয়ের মাতে ৪ ঘণ্ট। ভিজা ইয়া! রাখিবে। তগুপরে সেই পুটলি 
টিপিয়। হাতের চেটোয় চন্দনের ন্যায় রস লইয়া যতুসহ ২। ৩ বার 

বিলক্ষণ নম্য করিলে খানিক পরেই নাসিক হইতে নানাবর্ণের 

শ্রেন্ম। নির্গত হইতে থাকে । পরে মধ্যে মধ্যে ঈষদুষ্ণ গব্যঘ্বতের 

নহ্য করিতে হয়। এইরূপে শ্রেক্সা নির্গত হইলে শিরঃপীড়া- 

রোগী নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করে। 

, ৯১ । শিরঃগীড়ার আশুনিবর্তক উপায় ।-_ গুরুতর শিরং- 

গীড়া হইলে দুই রগে লাইকার-লিটি (৩৯ নং ওষধ মাচির আরক ) 

তুলি দ্বারা চ]রি বা পাঁচ বার লাগাইয়া ফোক্ষা কর! ও পূর্বেবাক্ত 

নস্য ব্যবহার ; এই ছুই প্রকার শিরোরোগের প্রধান উপায়, 

অটি উতকট হইলেও এই উপায় দ্বার! নিশ্চয় আরোগ্য সম্ভব । ্ 

৯২ | শিরঃগীড়ার চিকিৎসা! ।-কিছুদিন ব্রহ্মরদ্ধে ভূঙ্গ- 

২৮, 
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্বাজের রস মালিস ও নস্য করিলে অথবা মস্ত মুগ্ডন পূর্ববক নিয়ত 

জলপটি প্রদানে ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়৷ নিবুত্তি হয়। 

৯৩।--উদরাময় ও অজীর্ণ আরোগ্যের উপায় ।-- 
কাচাবেল কাটিয়। আঁটি বহিষরণ ও প্রক্ষ(লন হইলে আঁটির গহবর 

মধ্যে শোরার কলম প্রবেশ করাইয়া অগ্নিদগ্ধ হইলে শোরার 
সহিত এই বেলশস্ত চে।কুটিয়! উদরাময় রোগীকে ভক্ষণ করাইলে 
অল্প সময় মধ্যে উদরাময়, অজীর্ণ ও” গ্রহণী মাত্র আরোগ্য হয়। 

“দৃষ্টফলমিদং।” 

৯৪ ।-_-আমাশয় ও 'রক্তামাশয় রোগের উপায়।-_ 

একবৎসর বয়স্ক তেতুল, গাছের শিকড় ।০ চারি আনা, বড় জাম- 
গাছের পাতার রস ২ অদ্ধ ছটাক, জল শুন্য দুদের ঘে'ল ১০ তোলা ;. 

এই ঘোলে আর জামপাতার রসে এ শিকড় পেষণ করিয়া 

অবশিষ্ট এ জল শূন্য ঘোল ও জামপাতার রস সহ মিলিত করিয়া 
সেবন করাইলে অতি সন্বর (ছুই চারি দিবস মধ্যে ) আমাশয় ও 

রক্ত'মাশয় আরোগ্য হইয়া থাকে ; অতিরিক্ত রক্তামাশয়ে এই 

নিয়মে এই উঁধধ দুইবার সেবনে যথেষ্ট উপকৃত হইবে। যে কয়েক 

দিবস আরোগ্য ন। হয়, সেই কয়েক দিনস পথ্যন্ত এক একবার ইহা 

সেবনীয়, অতিরিক্ত স্থলে দুইবার করিয়া সেবন করান আবশ্যক । 

পথ্য যথা-_পুরাঁণ চিড়ের মণ্ড অথবা জলে বালি পাক করিয়া 
পেয়, ( বার্লী অর্থাৎ যবের চূর্ণ ), মিছিরিসহ বেলপো ড়া, কৈ মাগুর 
মত্স্তের ঝোল, গাঁদাল ঝোল ইত্যাদি । 

৯৫ ।-_যকৃণ প্লীহার মলম |-_রেড আইয়োডাইড্ অফ 
মার্কেরি ও সিম্পেল অয়েপ্টমেণ্ট ১ ওন্দ; এই উভয়কে একত্র 
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করিলে গলিয়া ঘবৃতব মলম প্রস্তুত হইবে। এই মলম শ্লীহা ব 
যকৃতির উপরি প্রয়োগ করিলে কিঞ্চিত জ্বালা যন্ত্রণাদি হইয়া! ফোস্কা 
উশ্থিত হইলেই শ্লীহা যকৃতির বিশেষ উপকার দর্শে। পশ্চা ফোস্কা 
গালিলে জল বহির্গত হইবে, পরে গরম গব্যদ্বত প্রদানে ক্ষত 

আরোগ্য হইয়া! রোগী সুস্থ হয়। 

৯৬ ।-প্লীহা যু উপরি মালিস।-__বন জ্সাদা বিনাজলে 
ছেঁচিয়া রস বাহির করিবে ।” পরে সেই রস দিয়া বনআদা বাটিয়া 
শ্লীহা ও যকৃতির উপরি প্রলেপ প্রদত্ত হইলে কিয়ক্ষণ পরে ভ্বাল৷ 
ও ফোস্ক! হইয়া শ্লীহা যকতির উপশম হইয়া থাকে । পশ্চা 

ফোস্ক! গালিয়! গরম গব্যঘ্বত প্রদানে ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়। 

, শ্লীহা যকত রোগে ইহা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে এবং পূর্ববকথিত, 
প্লীহা যকৃত রোগের গুঁষধধ সেবিত হইলে অসাধ্য ল্লীহা যকৃ্ড ও 
জ্বরাদি আরাম হইয়! থাকে ; ৩৯ নং ওষধ লাইকারলিটি এবং ৭২ নং 
ওঁষধ মাস্টার্ড পটি প্রদানে যে উপকার হইয়া থাকে, সেই সমস্ত 

উপকার এই বননাদ। প্রয়োগেও হয়। 

৯৭ |__চন্ষুর্দোষ-সংশোধনের উপায় ।-_ প্রতিদিন ছ'কার 
কটু জলের ঝাপ্টা চক্ষৃতে প্রদান করিলে কখনই কোনরূপ চক্ষুরোগ 
বু চক্ষুর দোষ উপস্থিত হয় না। যদি চক্ষুতে অল্প অল্প ছানি, 

বাপ্না, জলপড়া, পিচুটি পড়া ও ক্লেদে চক্ষুর জড়তা ইত্যাদি কোন 

দোষ থাকে ১ তাহা হইলে সে রোগীর পক্ষে হু'কার জল মহৌষধ 

বলিলেও অভ্াক্তি হয় না। হকার জল সপ্তাহ চক্ষুতে প্রদত্ত 

হুইলে তাহার অসীম ফল প্রত্যক্ষ হয়। 

৯৮।- চক্ষুরঝাপ্ন। এবং চালিসেধরার চিকিৎসা ।-_ 
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.. বিশ্বপত্রের রস ॥০ আধ্ তোলা, সৈদ্ধব লবণ ২ রতি, গব্যত্বত 

৪ রতি, এই সমুদায় তাম্রপাত্রে কড়িদ্বার! উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া 

ঘনীভূত হইলে ঘ্ুঁটি়ার অম্নিতে উত্তপ্ত ও স্তম্ত ছুগ্ধ দ্বারা 
তরলীকৃত করিয়া অগ্তনবৎ চক্ষুতে প্রদ।ন করিলে চক্ষুর শেখ, শুল, 

অভিষ্যন্দি, অধিমন্থ, রক্তত্রাব ইত্যাদি রোগ নিবারণ হয় এবং 

ঝাপ্ন। বা! ছানি কাটিয়া যায়। “দৃষ্উফলমিদং*। 

অর্ধদের ( আবের ) সামান্য লক্ষণ। 

অর্ববূদ €( আব্) মধ্যে নবনী বা মাখমমত অথবা! নারিকেলকুরা 

কিম্বা নেয়াপতি ডাবের শম্তমত, শরীরের অনাবশ্যকীয় মাংসব 

পদার্থ কোন কোন ব্যন্তি'র জন্মাইয়া! থকে ; কিন্তু ইহা শ্রেক্স। ও 

দহ ভ্যন্তরস্থ ক্েদ হইতে উৎপন্ন হয় এবং শরীরের মধ্যে যগাতথ!' 

ক্ষুদ্র স্ফোটকাকুতিতে বহির্গত হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে মাংসপিগুবত 

পরিবদ্ধিত হইলে জীবকে কদ।কার ও অকন্ণ্য করিয়া থাকে । 

তএব ইহা আরোগ্য করা নিতান্ত বৈধ। অন্্চিকিৎসা 

ব্যতীরেকে আরোগ্য করিতে পারিলেই রোগীর পক্ষে বিশেষ 

হিতকরী চিকিৎসা গণ্য করিতে তইবে। অধুনা মু্িযোগাদি দ্বার! 
আরোগাদনের কতিপয় ব্যসস্থ! বণিত হইতেছে । যথা 

অবন,দমধ্যে সহজে একটা ক্ষত উৎপন্ন করিয়া সেই ক্ষত নিহ্য 
নিত্য পাড়ন হঈলে (টিপিলে) পুয় সহ অববদদ মধ্যগত এ 

মাখমাদিবহু পার্থ নির্গত করিলে প্রথমে চূপ্যিয়া ক্ষুদ্র হইতে থাকে 
এবং ক্ষত আরেোগ্যের পর উন্নত মাংসপিণুব চিত্র খাকিবে না। 

৯৯।-__অন্নঃদে ক্ষত করিবার উপায় ।-_অগ্নিকুণ্ডে হরিজ্রা 

দগ্ধ ও ভস্তা করিবে। তুপরে সেই হরিদ্রান্ম জল দ্বার! কর্দমবত 
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মাথা! হইলে উদ্দেশ্টস্থীনে বা অর্বব,দে সিকি বা! অর্ধ মুদ্রা পরিমিত 
স্থানে নিত্য নিত্য প্রলেপ দিয়! রাখিলে ২। ৪ দিন মধ্যেই মাংস ক্ষয় 
হইয়| ক্ষত উৎপন্ন হইবে। ততপরে নিত্য ক্ষত পীড়ন করিলে পুয় 

ও ক্রেদ নির্গত হইতে থাকিবে । দীর্ঘক।ল ক্ষত রাখিবার আবশ্যক 

বোধ করিলে* সেই ক্ষতোপরি আবার এ হরিব্রাভস্মের প্রলেপ 
প্রদত্ত হইলে ক্ষত বিছ্ধমান থাকিবে । , 

১০০। অর্ববূদে বা অন্যস্থানে ক্ষত করিবার আবশ্যক হইলে 

দারচিনির তৈল ১ ভাগ, ছোটএলাইচের তৈল ১ ভাগ, মহাব্রীবক 

অর্থাৎ সল্ফিউ রিক-য়্যাসিড ১ ভাগ, এই ৩ বস্ত্রকে সমানাংশে 

মিশ্রিত করিয়া শিশিমধ্যে স্থাপন পুর্ণনক উদ্দেশ্যস্থানে ( অর্বব,দ বা 
আবে) টিপমত লাগাইলে ২। ১ ঘণ্টা পরে জ্বলন সহ ক্ষত হইয়া! 
থাকে । একদিনে ন! হয়, দুই দিনে নিশ্চয় ক্ষত হইবে । সেই 

ক্ষত পীড়ন করিলে পুয় সহ অর্ননদর হইতে মাখমব র্রেদ অবশ্য 
নির্গত হইবে। পরে ক্ষত সহ অর্ববদ আরাম হইয়া থাকে। 

“দৃষটফলমিদং” | 
১০১। অর্ববদে বা অন্যস্থানে ক্ষত কর! প্রয়োজন হইলে 

সাজিমাটি ১ ভাগ, কলিচুণ ১ ভাগ, এই উভয় পদার্থ একত্র মর্দনে 

ও মিশ্রিত করিয়া আবে অর্থাৎ অর্নন,দে অথবা উদ্দেশ্ব স্থানে সিকি 

মুদ্রা পরিমিত স্থলে ফোটা (টিপ) দিয়! রাখিলে কিঞ্িও পরে 
জ্বালাসহ ক্ষত উত্পাদন হয়। পরে নিত্য সেই ক্ষত পীড়ন করিয়া 

ক্লেদাদি নির্গত করিলে অর্বনদ আরোগ্য হইয়া ক্রমে রোগী স্থুস্থ 
হইয়া থাকে! “দৃষ্টফলমিদং” | 

১০২। অর্ববূদে নিত্য একবার করিয়া লিনিমেন্ট আয়োডিন্ 
লাগাইলে ক্রমে ক্রমে অর্নদ আরাম হইয়া থাকে। 
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১৯৩।-__অর্ববৃদ্দ বিষয়ে ব্যবস্থা ।-_অর্ধবূদ স্থানে কীটা- 
সিজের (ন্যাড়াসিজের) আটার প্রলেপ বা ফোটা ২।৪ দিন 

লাগাইলে বিলক্ষণ ক্ষত হইয়া পুয় ও ক্লে নির্গত হইয়া অর্ববৃদ 
আরাম হইয়া যায়। 

১০৪ 1__হাজার উপায় ।__জল বা কাদা খ'টা-ঘাটি করিয়। 
হত্তপদাদিতে হাজারোগ উপস্থিত হইলে টিঞ্চার গ্রিল অল্প মাত্রায় 
লাগাইলে কিঞ্চিৎ জ্বালা উপস্থিত হইয়া পরিশেষে হাজা আরাম 

হইয়া থাকে । 

১০৫।-__হাজার দ্বিতীয় উপায়।-_-মেউতি পাতা অথব। 
হুরিদ্রা বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ খদির গোলাজলযোগ পূর্ববক বাটা 
বা হাতা ছারা অগ্রিকুণ্ডে ফুটাইয়া কিঞ্চিৎ গরম গরম নিত্য 
হাঁজায় লাগাইলে দিন দিন বিশেষ উপকার হইয়া শীঘ্র আরাম 

হইয়। থাকে । 

১০৬।__হাঁজার তৃতীয় উপায় ।__নিশাযোগে শয়নকালে 

অঙ্গুলির গলুয়ে গলুয়ে খুব পচা পুরান কান্থার কানি (ন্যাকৃড়া ) 

বান্ধিয়া রাখিলে একদিবসেই হাঁজা আরাম হইয়া থাকে; কিন্তু 

জল ঘটা বারণ। 

১০৭ |--বেদনাঁর উপায় ।-_বেদনা বা বাতবেদনা উপস্থিত 
হইলে খাঁটী সর্প তৈলে খানিক হিং সংযোগে অগ্নিতে হাতা বা 

বাটা দ্বারা ফুটাইয়া বেদনাস্থানে নিত্য নিত্য বারম্থার মালিস 
করিলে অতি স্বর বেদনা দির শান্তি হইয়া রোগী সুস্থ হইয়! যায়। 

১০৮।-_সভ্যজোলাপ।- এনোস ফটু স্ট নামক বিলাতীয় 
নৃতন আমদানি খাস্ভবিশেষ। ইহা জলে গুলিয়া গরম করিয়। 
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খাইলে পবিভ্রভাবে মল পরিক্ষার হয়। মাত্রা-.যুবকগণের পক্ষে 

২ তোল! হুইতে ৪ তোলা পর্যন্ত ।, 
১০৯।- ঝালনিবারণের সছ্ুপায় ।- লঙ্কা বা অন্য কোন 

ঝাল বস্ত্র চর্ববণে যদি উতকট ঝালে যাতনা বোধ করে; তাহ! 

হইলে এবং * কখনও বালকগণে ঝালে বিশেষ কষ্ট পাইলে, 

তহক্ষণাু তাহাকে গুড়, চিনি, মিছিরি বা মধু ইত্যাদি মিষদ্রব্য 
খাইতে দিলে, ঝাল জন্য দুঃসহ ক্লেশ নিবারণ হইয়া যায়। 

১১০।-_দাৎ টকার বিষয় ।__অয্র দ্রব্য ভোজনে কা চর্বৰণে 

দাত টকিয়া দন্ত যন্ত্রণা বা অন্য বস্ত্র চর্ববণে অপটু হইলে লবণ দ্বারা 
বারম্বার দন্ত ঘর্ণণ করিলে তত্ক্ষপাত্ দন্ত যন্ত্রণা আরাম হইয়! 

চর্ববণে পটু হইতে পারে । * 
১১১ ।__পক কাঠাল ভক্ষণে ব্যবস্থা |__ 

“পণসেকদলং কদলো লবণং* 
অস্যার্থো যথা উদর পুর্ণ পুননিক কাঠাল ভক্ষণ করিয়া! 

২। ১টি স্ুুপক্ক কীটালিরস্ত। ভক্ষণ করিলে অচিরাত কীঠাল জীর্ণ 

হইয়। যায় । 

কীঠাল অতিশয় গুরুপাক দ্রব্য ; কিন্ক খাইতে অতি স্থস্বাহু, 

লোত বশবর্তী হইয়৷ যদি দৈবাৎ কেহ উদর পূর্ণ করিয়! কাঠাল 
ভক্ষণ করে, তখন তাহার পক্ষে প্রাচীণগণ এই হিতকর ব্যবস্থা 

করিয়াছেন। “দৃষ্ট ফলমিদং” | 
স্বপন্ক, কাঠালিরস্তাদি খাইতে স্থমধুর এবং পাটি (বীজ) 

রহিত, অতএব বুকে ব! গলায় লাগিবার বা আট্কাইবার কিছুমাত্র 

ভয় নাই-_ইত্যাদি কারণে যদি কেহ একপেট ( উদরপূর্ণ করিয়।) 

& পাকারত্ত। সেবা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ততক্ষণাত 
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ক্লিঞ্চিৎ লবণ খাওয়াইলে ভক্ষিত কদলীফল লীগ্র জীর্ণ হইয়া যায়। 
ইহা আমুর্কেদবিৎ খধিগণের ব্যবস্থা *দৃষ্টফলমিদং”। 

১১২।--নারিকেল ভক্ষণে ব্যবস্থা ।_-নারিকেল শস্য 
বলকর, গুরুপাক, তৈলাক্ত এবং খাইতে স্রস্বাদ; যদি কেহ 

অভ্ঞ্ঞান বা ভ্রম বশতঃ উদর পুরণ করিয়া নারিকেল উক্ষণ করেন, 
তাহা হইলে তীঁহাকে ১ একমু্তি আতপ-তণুল (আতপ-চাউল ) 
খাওয়াইলে অতি সন্বর উদরস্থ নারিকেলশস্য জীণ হইয়। যায়। 

১১৩।-_-পানাগেঁড়োর উপকারিত! ।-__পানার গেঁড়ে। 
জলে বাটিয়া হাতা বা বাটী ছ!র৷ অগ্নিতে ফুট।ইয়া কিঞ্চিৎ গরম 
গরম গলদেশে এবং বক্ষ-স্থলে ২। ৩ দিন প্রলেপ প্রদান করিলে 
ভুর্জয়কাঁস সর্দি ও গলাখুস্-খুসনি অ।রাম হইয়া রোগী বিশেষরূপে 
সুস্থ হয়। 

১১৪ ।-__তাপসের ব্যবহারধা ।__নিত্য নিত্য নিমপাতা চর্ববণ 
পুর্রবক জলপান করিলে শরীরের কান্তি, পুষ্টি, রূপ, লাবণ্য ব! 
জ্যোতি দিন দিন বুদ্ধি হইতে থাকে এবং ইহ1 খাইতে খাইতে ক্রমে 

শুক্র কাঠিন্য গুণ প্রকাশ হইয়! পুরুষকে যুবব রাখে, যেহেতু 
ইহা! সেবনে কামোদ্দাপন হইয়! বীর্য্যক্ষয় হয় না; অতএব ইহা 

সাধুগণের বা বিধব! সাধবী স্ট্রাগণের পক্ষে হিতকর স্থৃব্যবস্থা । 

১১৫।-__স্থুলভে দূষিত ও ছুজ্জয় ক্ষত আরাম ।-__বিছুটি 
পাতা তুলিয়া শুক্ষ ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাক1 হইলে ১ :ভাগ, মহী- 
ল। (কেঁচো) গুক্ক করিয়া চুর্ণ হইলে বন্ধে ছাকিয়। ১ ভাগ, 
চালের পচ! কুটিচুর্ণ চাঁকিয়া ১ ভাগ, আর গৃহজাত পুরাণ ঝুল 
কিবি সংগ্রহ পূর্বক শুক্ষ করিয়া পেধিত ও সুষ্গম-বস্ত্রে ছাঁকা 
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হইলে তাহার ১ ভাঁগ এই কয়েক প্রকার বস্ত একত্র যোগ ও 
মিশ্রিত করিয়! অতি সুন্গন বস্ত্র খণ্ডের মধ্যে রাখিয়া একটি পুটলী 
প্রস্তুত করিয়া অগ্রে রাখিবে ; তৎপরে ক্ষতকে পরিক্ষার পুর্বক 

নিমপ।তা সহ গরমজল ও কার্নবলিক্ সাবান দ্বারা ক্ষত স্থান উত্তম 
রূপে ধৌত হইলে পেঁজা তুলা দ্বার! ক্ষতের জল পুছিয়া পর্ন্বকৃত 
এঁ পুটলী ক্ষত স্থানের উপরি খুব আস্তে আস্তে থুণ থুপ করিয়া 
ঝাড়িলে অল্প অল্প চূর্ণ নির্গত "দ্বার! ক্ষতস্থান আবৃত করিয়া রাখিবে। 

এই রূপে ২। ৪ দিন এ পুটলীর চুণ মহৌষধ ক্ষতরোগীকে এঁরূপে 
ব্যবহার করাইলে মহাক্ষত হইলেও ইূহাদ্বারা আরোগ্য হইবে। 

পথ্যবিধান।- ছু ক্ষত রোগীর পক্ষে ঘ্ৃতপক অহরদাল, 
»করুটী ও বাঞ্রন পথ্য বৈধ। আর ইহ।র পক্ষে মধ্যে মধ্যে 

জোলাপ বিধান অতীব কর্তব্য । 

১১৬।-_কেশরাজপত্রে ক্ষত আরাম।- নিভা ক্ষত পরি- 

ক্কার পূর্ণবক নিমপাতা! সহ গরমজল ও কাববলি সাবান দ্বারা ক্ষত 

ধৌত ও পুছিয়া কেশরাজ (কেশুত্ের ) রস প্রদান করিলে অল্প 
কাল মধ্যে ক্ষতমাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে । 

১১৭ ।__কৌশলে দেহ পরীন্গা।__ডাক্তার মহোদয়গণ 
মধ্ধ্য প্রায় কেহই ধমনী পরীক্ষা করিয়। জ্বর নিরূপণ করিতে পারেন 

না; এজন্য'এক একটি তাপমান যন্ত্র (থান্মে।মিটার ) বগলে করিয়া 

রোগী দেখিতে যান, যদি সেইটি খ।র।প হয়, বা! বাটীতে ভুলিয়া যান, 
তাহা হইলে ডাক্তার বাবু হতবুদ্ধি হইলেন, অর্থাৎ ডাক্তার বাবুর 

আক্েল্ গুড়ম হইল। এ বিধায়ে ভুর পরীক্ষা জনা সাধারপ্বকে 

একটি অতি সহজ কৌশল শিক্ষা প্রদ।নে বত্ববান হইলাম।__যথা 

তন 
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রোগী স্বয়ং নিজ হস্তের একটি কনিষ্ঠ ( কোড়ে ) অঙ্গুলি 
(আঙ্গুল) নাভিতে সংলগ্ন করিয়া সেই হস্তেরই বৃদ্ধাঙ্ধুষ্ট-টি 
(বুড়ো আঙ্গুলটি ) স্বীয় নাসাগ্রে সংলগ্ন করিতে পারিলেই নিশ্চয় 

জানিবেন যে, তাহার জ্বর নাই। 

শরীরে জ্বর, অতিরিক্ত শ্রেক্স। (কফাধিক্য ), অপরিমিত দূষিত 
রস, সদ্দি ইত্তাদি হইলে বা থাকিলে মহাবীর ৰা বলাধান হইলেও 

কোন ক্রমে পূর্বেবান্ত প্রকারে অর্থাৎ কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নাভিতে 
ংলগ্র রাখিয়া সেই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা নাসাম্পর্শ করিতে 

পারিবে না; কিন্ত নীরুগ্র অর্থাৎ জবর, জদ্দি, কাস ইত্যাদি ন৷ 

থাকিলে সকলেই এরূপে নাসাম্পর্শে সমর্থ হইবেন। 

রোগী এরূপে নাসাম্পর্শে বা উত্থানে অক্ষম হইলে সে স্থানে, 
হাত দেখিয়। জ্বরাদি নিরূপণ করা যুক্তিসংঙ্গত, ইহাই স্থির। 

সানাই বা থার্মোমিটারটি যদি খারাপ হইয়া থাকে, তাহা 

হইলে কেনন। ভ্রমোত্পত্তি হইবে ? 

১১৮।-_ অর্শ; ও রক্তপিভ্তের প্রধান মুষ্টিযোগ ।-_ 
কুক্সীমার (কুকুরসোডাগাছের ) পাতার রস ১ তোলাতে কিঞ্চিৎ 

কাশীর চিনিযোগে প্রাতে এবং সায়াহ্ছে ২ বারে ২ তোল। নিত্য 

নিত্য অর্শঃ ও রক্তপিত্ত রোগীকে পান করাইলে অল্প সময়েই 
(২। ৫ দিনেই ) মলঘ্বার, নাসা বা মুখ হইতে রক্ততআ্রাৰ নিবারণ 

হইয়া রোগী নুস্থ হয়। “দৃষ্টফলমিদং৮। 

১১৯ |--পাকে লবণাদি সংযোগ সময় |-_-যথা--- 

“অপক্েে লবণং দা পক্ষে দদ্যাম্মরীচিকং” 

ব্যঞ্রনাদিকে সুস্বাদু ও স্গপাক করিতে হইলে অপক্ষাবস্থায় 

নি 
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(কাঁচা) তরকারিত্তে লবণ ও হরিদ্রা মাথাইয়া 'কিঞিতুকাল্ 
রাখিয়! পশ্চা্ সুপক্ক (গরম ) তৈলে ভঙ্জিত প্রায় হইলে অন্যান্য 
ধনেবাট! ইত্যাদি জলে গুলিয়া পাঁককটাহে প্রদান ও পাকে স্তৃসিদ্ধ 
হইলে জীরে ও মরিচ বাটা জলে গুলিয়া পাক কটাহে প্রদান 

হুইবে। অত্যপ্ল সময় ফুটাইয়া মসলার কাচা গন্ধ দূরীভূত হইলে 
ঢালিয়! সন্বরাদিয়! ব্যঞ্চনাদি নামাইলে অতি ্মৃস্বাছু হয়। 

১২০ ।-__গর্তবতীর খ্যবস্থা |-_গর্তবতী স্ত্রী হইলে নিত্য 

তীহাকে চলা, ফেরা, উঠা ও বশা ইত্যাদি কার্ধ্যে নিযুক্ত রাখিলে 
অতি সহজে প্রসব হইয়া থাকে । সপ্তম মাসের পর হইতে বলকর 

পথ্য প্রদান নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত । 

এ. ১২১।-রক্তপিভ ও অর্শোরোগে ব্যবস্থা ।__মূলাশাকের 
রস ১ তোলা মাত্রায় দিবসে দুই সন্ধ্যায় ২ বারে ২ তোলা কিঞ্চিৎ 

কাশীর চিনিযোগে পান করিলে শল্পকাল মধ্যেই (২। ৫ দ্রিনেই ) 

রক্তক্সাব নিবারণ হইয়া অর্শ; ও রক্তপিন্ত রোগী অবশ্য স্স্থ হইয়া 

থাকে। “দৃষ্টফলমিদং" | 

১২২।--পথশ্রান্তে ব্লান্তব্যক্তির ব্যবস্থা |-_পথশ্রাস্তে 
অতিশয় ক্লান্ত বা কাতর হইলে পদাদিতে অগ্রিদ্বারা উত্তপ্ত গরম 

গরম খাটি সর্প তৈল দিয়া বিলক্ষণ রূপে মর্দন করিয়া গরম জলে 

গামচা বা/তোয়ালে ভিজাইয়া হস্ত, পদ ও গাত্রার্দি ধৌত ও মর্দন 
এবং চুচিয়া*চু'চিয়া ধুইয়া বিশ্রাম করিবে, তগ্পরে বলক্ দেওয়া 

গরম দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ উপকৃত ও সগ্ভ আরাম লাভ 

করিবেন। পখশ্রান্ত জন্য যদি গাবাদিতে বিশেষ বেদনাঁদি হইয়। 

পথশ্রাস্ত রোগী বিলক্ষণ কাতর থাকিলে এ পানীয় দুগ্ধ গরম 
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করিবার সময় ১ তোলা গব্যত্বৃত, আর ১ এব তোলা আর্ক রস- 
যোগে পাক করিয়া পান করিলে পথশ্রান্ত জন্য জ্বর, ব্লেশ, গাত্র 

বেদনা ইত্যাদি কোন উপদ্রব থাকিবে না। 

১২৩।- মুচ্ছাভঙ্গের উপায় ।__-আদার রস নশ্য করাইলে 
অর্থাত নাসারন্ধে। প্রবেশ করাইলে মুচ্ছাভঙ্গ ও জ্ঞান লাভ 

হইয়া থাকে । 

১২৪।-__ফোঁড়া পাকাইবাঁর উপায়।__কীটানটের শিকড় 
বাটিয়! অগ্নিতে গরম হইলে ফোড়ার চতুস্পার্শে ২।৩ দিনে প্রলেপ 
দিতে দিতে অটিরাড পাকিয়া যায়। 

১২৫।--হাপ-ন্বারণোপায়।-_বহেড়ার শস্য কতকগুলি 

কলিকায় শীজিয়। অগ্নিসংযোগ পূর্বক হাপ রোগীকে ধূমপান ' 

কর'ইলে শীঘ্র ইাপের টান বন্ধ ভয়! স্বাস্থ্য লাভ করে। 

১২৬ ।--প্রমেহশান্তি।--অহর পাতার রস ২ আধ্ ভোলা 
পরিম।ণে লইয়া কিঞিৎ মধুনোগে প্রমেহ রোগী নিত্য এই মাত্রায় 

ও এই নিয়মে পান করিতে করিতে অল্পকাল মধ্যেই ছুর্ভয় 

প্রমেহের শান্তি হইয়া গাকে। 

১২৭ ।-- দাহুনড়ার উপায় ।-_হিরাকস ও তু'তে পোড়া 
এই উভয়ের চাই ( ভল্ম) সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ইহা দ্বারা 

নিত্য দন্তমাভন করিলে সচল দন্ত সন্বর অচল হইয়। যায়; কিন্তু 

দিবানিত্রা নিষেধ । 

১২৮ ।-পালাস্বরের উপায় ।- পরাতে এবং সায়াহে দিনে 
'২ বার ২ রতি মাত্রায় তুঁতেচুর্ণ পাকা রম্তার মধ্যে প্রবেশ করাইয়। 
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পালাজ্বরা ক্রান্ত রোগী সেবন করিতে করিতে অল্প সময় মধ্যে 

পালাজ্বর আরাম হইয়াযায়। , | 

১২৯।-_ দীর্ঘকাল দন্তস্থাযিত্ব বিষয় ।__প্রত্যহ বটের 
ঝুরি চর্ববণ পুর্ণক কিন্ব। গাবভেরেন্দার আটায় দন্ত ও দন্তমূল 
মার্ডভন করিয়া কিঞ্চিতকাল পরে কুলি করিলে অযথাকালে 

দন্তহীন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। 

১৩০ |__কর্ণবেদনার শান্তি ।-_লাক্ষারসে রপ্রিত.আল্তা 
জলে গুলিয়৷ অগ্রিতে ঈষদুষ্ত করিলে কর্ণে প্রদত্ত হইবে, এইরূপে 

নিত্য প্রদান হইলে উর্ধাশ্রেক্ষ-জন্য কর্ণযন্ত্রণাদি নিবারণ হইয়া থাকে । 

১৩১।-_চক্ষু উঠার শান্তি ।_-পীাতিলেবুর কিঞ্চিৎ শিকড়, 
লইয়া এ পাতিলেবুর রসে বাটিয়া অপ্জন প্রস্তৃত পূর্ববক চক্ষুতে দিতে 
দিতে অল্প সময় মধ্যেই যন্ত্রণাসহ চক্ষু উঠা আরাম হইয়া থার্কে। 

১৩২ ।-_অর্শের প্রতিকার ।-__গীদ। ফুলের পাতার রস 
১ তোলা মাত্রায় লইয়া কিঞিঃ কাশীর টিনিষোগে প্রাতে এবং 

সায়াহ্ছে ২ বারে নিত্য ১ তোল! পরিমাণে সেবন করিলে অর্শে 

রোগীর শোণিত আব শীঘ্র নিবারণ হইয়া! ক্রমে রোগী আরোগ্য 

হইতে থাকে । 

১৩৩ ।__আধৃ-কপালের প্রতিকার ।-_লাউপাতার রস 
১ ভাগ, দ্বার রস ১ ভাগ, এই উভয়কে মিশ্রিত করিয়া বারম্যার 

নন্ত গ্রহণ করিলে ২। ১ দিনেই আধৃকপাঁলে আরাম হইয়া রোগী 

সুস্থ হয়। 

১৩৪।-_রক্তাতিসারের প্রতিকার দেশীয় ছীচিকুমুড়ীর 
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রস ২ তোলা, ইক্ষুগুড় বা ভাল চিনি ২ তালা, এই উভয়কে 

মিলিত করিয়া. রক্তাতিসারি-রোগীকে এই নিয়মে দিনে ৩। ৪ বার 

সেবন করাইলে উদর ঠাগু| হইয়া যন্ত্রণা ( পেট কন্-কনানি ) সহ 

রক্তাতিসার আরোগ্য হইয়া থাকে । 

১৩৫।-_-আধ্কপালের প্রতিকার ।__হুড়ছড়ে পাতার 
রসে হুড়ছড়ের বীজ বাটিয়া কপালে প্রলেপ প্রদত্ত হইলে ২। ১ 
দিনে মন্ত্রবৎ আরোগ্য হইয়া রোগী আনন্দিত হয়। “দৃষ্টফলমিদং”। 

১৩৬ ।-_অগ্নিদপ্ধস্থানের জ্বালানিবারণোপায় |-_এরগু- 
তৈল ১ এক ভাগ, আর হংসের ডিহ্বের মধ্যগত শ্বেতাংশ ( লালাবৎ 

সাদা পদার্থ) ১ এক ভঙ্গ, এই উভয়কে বিশেষরূপে মিশ্রিত 
করিয়া দগ্ষস্থানে বারম্বার মাখাইলে অতি শীঘ্র জ্বাল! যন্ত্রণাদি 
নিবান্ধ হইয়। থাকে । 

১৩৭।-_নারেঙ্গাক্ষত আরোগ্যের উপায়।-__গন্ধককে 

হাতায় লইয়া অগ্মিতে গালিয়া ছুদ্ধে ঢালিলেই গন্ধকের খে 

প্রস্থত হয়। 

হাতা বা কটাহে সোয়াগাকে দগ্ধ করিলে সোয়াগার খে 

প্রস্তহ হইয়া থাকে। 

ঞঁ গন্ধকের খৈ ১ ভাগ, আর সোয়াগাব্র খে ১ ভাগ, এই 

উভয়কে মিশ্রিত করিয়া শিশিহে স্থাপন হইবে । 

'গ্পরে নিত্য নিমপাতা সিদ্ধ গরম জল আর কার্বলিক্ 

সাঁবানে নারেঙ্গাক্ষত ধৌত, পরিষ্কার এবং ক্ষতের জল পৌঁছা 

হইলে এ শিশি গর্তস্থ গুঁড়া ক্ষতের উপরি দিন দিন প্রদত্ত হইলে 

নরেঙ্গাক্ষত ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষত আরাম হইয়া থাকে । 
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১৩৮ ।- হাঁপকাসে মুষ্টিযোগ ।-_বর্ধাকাঁলে যে সকল ক্ষ 

ক্ষুদ্র ভেক (ব্যাঙ) জন্মাইয়া স-চবাচর যথাতথ। লম্ষঝম্প করে, 

সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক ২। ৪ টী মারিয়! তাহাদের হৃৎপিণ্ডের মাংস 

শুক্ষ করিয়া অগ্রে সঞ্চয় করিবে। তঙুপরে হাপরোগী দৃষ্টিগোচর 
হইলে তাহার উপকারার্থে এ ভেক-হৃৎপিণ্ডের ৪। ৫ রতি শুক্ক 

ংস পাকা রন্তার মধ্যগত করিয়। ৩ দিন সেবন করাইলে হাপ ও 

কাস নিশ্চয় নিবৃত্তি হইবে 1 “্দৃষ্টফলমিদং”। 

গ্রন্থাতিরিক্ত উপদেশ । 

১। যস্তপি কোনস্থানে উৎ্কট ট্বোগের কোন চিকিৎসায়, 

উপশম ন৷ হইয়া! থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুচিহ্ন প্রকাশের পুর্বে 

টিকিটসহ পত্র দ্বারা রোগের অবস্থা লিখিলে অকৃত্রিম মহৌর্ব্সহ 
আরোগ্যদায়ক ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হইবেন । * 

২। ধনাগমজন্য যদি কেহ প্যাটেন্ট করিবার যোগ্য উত্তমোভ্রম 

মহৌষধ শিক্ষা! করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পঞ্চবিংশতি 
(২৫) মুদ্রা গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলে শিক্ষাসহ প্রীতি লাভ 

করিবেন । 

* ৩। যদি কেহ রেতঃ পতন (শুক্র বা বীর্যাক্ষরণ)) ব্যতিরেকে 

ন্বদীর্ঘ সময় ( এমন কি অস্তোদয় পধ্যন্ত) রমণী সম্ভোগের ইচ্ছা 
করেন; তাহা হইলে ২৫২ টাকা ওঁষধ মূল্য এবং উপদেশ-দক্ষিণ। 
পাঠাইলে অভীষ্ট লাভ হইবে । উপদেশ গ্রহণ করিলে রেতঃ পতন 

( শুক্রক্ষরণ ), দেহ-কৃশ বা দুর্বল হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে 

না। টিকিটসহ পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন । 



২৩২ চিকিৎসারত্ব | 

৪1 যদি কেহ মহাবল ও নীরুগ্র সম্টানোশ্পত্তি করিবার 
ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথমে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্ম-সময় 
পহ কোন্ঠীর নকল, অভাবে রাশিচক্র পাঠান আবশ্যক ।॥ তদ্বিষয় 
গণনার পারিশ্রমিক ৫২ টাঁক। প্রদেয় । পশ্চাৎ অন্যান্য উপদেশ ও 

ব্যবস্থা হইতে পারে। 

৫। যদি কেহ ধ্বজভঙ্গ ও বনুমুব্ররোগে আক্রাস্ত হইয়া 

প্রপীড়িত ও দুঃখিত থাকেন, তাহা হুইলে টিকিটসহ রোগের 

বিবরণাদি লিখিলে আরোগ্য মূলক অকৃত্রিম ওধধ ও উপদেশাদি 
প্রাপ্ত হইবেন। 

৬। পারা বা গর্ষিদোষে দুষিত ব্যক্তি, কুষ্ঠের প্রথমাবস্থা 
প্রাপ্ত রোগী, ছুর্য় অম্রোগক্রান্ত ব্যক্তি, আর গ্রহণী, মেহ, 

আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ পত্র দ্বারা রোগের 

বিবরণ লিখিলে অল্প সময়ে নিশ্চয় মারোগা প্রাপ্তি হইবেন । তবে 

স্ব্যচিহ্ প্রকাশের পুর্সেব টিকিট সহ পত্র লিখিলে কৃতকার্ধ্য 

হইবেন। 

৭। দাঁদ্ঃ কোচদাদ্, ছুলি ইত্যাদি চশ্মারোগ যদি কাহারও 

আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে জ্বাল! যন্ত্রণা ব্যতীত অতি স্বখকর 

তৈল দ্বারা মারোগ্য করিয়া দিব। এক দিবস মর্দনেই চুল্কনা 
বন্ধ হইয়া আরোগ্য প্রায় হইবে । পারাঘটিত শঠের উষধ ব্যবহারে 
কষ্ট পাইবেন না। 

১* নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, নিবেদক 

শ্যামবাজার, কলিকাতা । শ্রীদ্বারকানাথ বিছ্যারত্ব । 
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'পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্ভারত্ব কাবিরাজ মহাশয় কৃত 
“চিকিৎসাববরপ্রস্থথানি আমি আস্োপযস্ত পাঠ করিয়! পরম পরিতুই হইয়াছি। 
গ্রন্থথাণি বাস্তবিক চিকিৎসারত্ব-ই বটে, গৃহস্থ মাত্রেই এ রত্বখানি হস্তগত 

করি রাখিলে আর তাহাদিগকে ডাকার কবিরাজের উপাসনা ও অর্থবায় 

করিতে কিন্বা বিনা চিকিৎসায় প্রাপ হারাইতে হইবে না। ডাক্তার ও 

বৈস্কদের দর্শনী এবং ওষধের বায় দিতে দিতে গৃহস্থমাত্রেই নিঃস্ব হইয়া 

পড়িতেছেন, এ অবস্থায় চিকিৎলা-তব্ভ্ঞ সদয়্হৃদয় পরছুখকাতর বিস্তারত্ব 

মহাশয় চিকিৎসারত্ব প্রচার করিয়। বঙগদেশের পরম মঙ্গলদাধন করিলেন; 

চিকিৎসারত্ব দৃষ্টে দকলে-ই আবাল বৃদ্ধ বনিতার সকল প্রকার রোগের 
চিকিৎন! করিতে পারিবেন। এখন কৃতজ্ঞ-বঙ্গবাসি-গণ গ্রন্থকর্তীর নি 

সন্মান রক্ষা করুন, আমার এই প্রার্থন]। 

, পাণ্ডিত দ্বারকানাথ বিগ্তারদ্র মহাশয় নুর ডাক্তার ও খলম্বতাব অর্থগৃষ্ 
কবিরাজদিগের হস্ত হইতে এবং ওষধের ভয়ানক বায় হইতে বঙ্গদেশকে 

রক্ষা কাঁরলেন,যদি কোন মহাপুরুষ ত্রীরটিসাধিক্কত-ভারতবাদিকে মোকর্দমার 

বায় হইতে রব. করিতে পারেন, তবেই দেশে শাস্তি স্থাপন হয়। 

শ্ীচৈতন্তা্ | শ্রীদীনবন্ধু সেন। 
৪০৪1৪ আঘাঢ়। পুলিস-গেজেটের ভূতপৃর্ব সম্পাদক । 
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ছঃখের পরিচয়। | 
গভর্ণমেন্টের লাইব্রেরিয়ান বিবিধ-তীব্র-মু্রিযোগের অর্থ- 

বিজরাট-বিপাকে অর্থ হাঁতুড়ের উষধ বলিয়া ব্যাখ্যা পূর্বক ক্যাট- 
লগে উল্লেখ করায় আমার বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিলেন, কিন্ত্র ত৫পরে 

ডিরেক্টর বাহাদুর সমীপে আবেদন করায় গন্তর্ণমেণ্টের সদৃবিদ্ীরে 
উপকৃত হইয়াছি। তাহ! সাধারণের পাঠার্থে মুত্রিত করির্লাম | 

/ 

. শ্রভর্ণমেণ্টের সদ্বিচার । 
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বিবিধ তীব্র মুহ্িষোগ সমন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অগ্তার 
সেক্রেটরী ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্স্টাকৃনকে 

যে পত্র লেখেন, তাহার অনুবাদ । | 

আমি 'াপনার নং ১৯০৯ খুষ্টান্দের ৩১শে আগষ্ট তারিখের ১৩৯৮৫ 

পত্র পাইক্সাছি। বঙ্গান্ধ গবর্ণমেণ্টের পুস্তকালগ়ের ১৯০৮। ৯ অন্ের 

তীয় ক্রৈমাদিক তালিকাষ “বিবিধ তীত্র মু্টিযোগ ” নামক পুস্তকের 



৮ ( ঙ ) 

যে বর্ণনা প্রকাশিত হুইযউছে, তৎসম্বদ্ধে এই পত্রথানিলিখিত হইয়াছে ॥, 

ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সুষ্টিযোগ অর্থে “হাতুড়িয়া বৈদ্ধের উষধ” 

নহে। রোগ গ্রতিকারে সক্ষম এ প্রকার পরীক্ষিত সরল ওষধ নিচয়ের 

ংযোগকেই “মুস্টিযোগ” বলে। অতএব আমার অনুরোধ পুস্তকালয়ের 

পরবর্তী তালিকাফ্ যেন উপরোক্ত ভুল সংশোধিত হ্য়। 

ও নমঃ শিবায়। 

প্রশংসাপত্র । 

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত কবিরাজ দ্বারকানাণ' বিদ্ভারত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু। 
১৭ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্তামবাজার কলিকাতা । ৪ 

৮ শ্রীশ্রীরাধাকৃঞ্$ঃ শরণং। সম্বলপুর ।১৫।১।১৯৯৮। 

প্রণাম পূর্বক নিবেদন মিদং। ্্ষ 

পরে মহাশয়ের প্রণীত চিকিংসারত্ব ও অব্যর্থ বিবিধ-তী্রমুষ্টিযোগ 
প্রথম হইতে ৫ম খণ্ড এবং জ্যোতিষ-সাগর এই গ্রস্থরত্বগুপি প্রাপ্ত হইয়াছি, 

এবং পাঠেও বিশেষ আনান্দত হইয়াছি। পুস্তকগুলি গরীব বঙ্গবাসীর 

অশেষ উপকার সাধন করিবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্যোতিষ 

বিষয়টা অতিশক্ত ; কিন্তু মহাশয় ইহাঁকে যে ভাবে সরল ভাবাম্ম প্রণয়ণ 

করিয়াছেন। তাহাতে প্রথমশিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার হইবে; এবং 

সাধারণের বোধগম্য হইবে, ইত্যাদি*******. 

রঃ প্রণত শ্রীনিতাইচন্দ্র ঘোষ হেডক্লার্ক। 
ঢা, [), [1 ৩ 85001218010, 78. বঘ. [৮ 

শ8101)] 1১019, 



( চ ) 

পরম পৃজনীগ্ন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঘারকানাথ বিস্বারভ্ব মহাশয় শ্রীচরণ কমলেযু। 
্ ১* নং দেবনারাকসণ দাসের লেন, স্টামবাজার, কলিকাতা! ৷ 

মহাশয়! আপনারপ্বিবিধ-ভীব্র-মুষ্টিযোগণ্এই পুস্তকে যে যে মুষ্টিষোগের 

সমাবেশ হইয়াছে, তাহ! হইতে জনসাধারণের যে পরম কল্যাণ সাধিত 

হইবে; তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিছুদিন পুর্বে আমি ম্যালেরিয়ার 

জন্য ছয়মাস যাবৎ নানা প্রকার ডাক্তারি উষধ সেবন করিয়। কোনও ফল 

প্রাপ্ত হই নাই;,অবশেষে এ পুস্তকে লিখিত আপনার একটা মুষ্টিযোগ ছারা 

ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ 'করি, এ কারণ আমি সকলকে এর 

পুস্তকথানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

01740 01704810173 হাতা, 8 0 

(01511 1511810091, 

43, 130961)0272 14207)6, 08100160186 9৫69091, 1909. 
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২০২16 700101)217501) 1085515 158106 91020101922 02109668, 

10921 9111 

বিপুল সম্মানপৃর্বক কুতাঞ্রলিপুটে নিবেদ নমিদং_- 
শ্রীযুক্ত বাবু গুক্দাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে আপনার 

কৃত চিকিৎসার ৪ বিবিধ তীর মুট্টিফোগের প্রথম ৩ থণ্ড অুনয়ন করাইয়া 

পাঠ করতঃ অন্যন্ত গ্রীতিলা5 করিলাম । কয়েকটা মুষ্টিযোগ ব্যবহার 

করিয়। আশাতীত ফলপলাভ করিয়াছি । আপনার উক্ত পুস্তকগুলি অন্যান্ত, 

সমুদ্র চিকিৎসা পুস্তকের হুলনায় প্রথম স্থান অধিকার করিবার যোগা। 

জগদীশ্বর আপনাকে পার্থজীবন (প্রদান করতঃ জগতের এইরূপ কল্যাণ 

সাধন করিতে সাহসী করুন, ইহাই প্রার্থন]। 

বিবিধ-তীব্রমুষ্টিযোগের ৪র্থ খণ্ড হইতে শেষ খণ্ড পর্য্যস্ত প্রতোক 

খগ্ডর একখানি করিয়া! ভিঃ, পিং, পার্খেলে নিয্লিখিত ঠিকানায় পাঠাই- 



(ছ ),. 
৮৪ চে 

বেন এবং আপনার কৃত খ্িন্তান্ত চিকিৎসা পুস্তকের নাম ও মূল্য জানাইয়াঃ 
বাধিত করিবেন। ইং ২২। ৮। ৯ সাল। 

17680 1123697 90101)0] 9017001, 

11417310171) 2473802 এ17 

20৪৮ 108189001, 106 081815900 

পৃজ্যপা? শ্রীধুক্ত দ্বারকানাথ বিগ্তারত্ব কবিরাজ মহাশয় 'ভ্রীচরণেযু। 
১* নং দেবনারায়ণ দার্সে লেন, শ্ামবাজার, কলিকাতা । ৯» 

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্বক সানুনয় নিবেদন মিদং। 

মহাশয়ের প্রণীত "বিবিধ-তীব্র-মুষ্িযোগ” নামক পুম্তক ১ম হইতে ৫ম 

থণ্ড পাঠ করিয়া! পরম পরিতৃষ্ট হইলাম ।* ইহা দ্বারা দেশের কত যে 
মহোপকার সাধিত হইবে? তাহা বলিয়া শেষ ঝরা যায় ন।। অনুগ্রহপূর্বক 

নিয়লিখিত ঠিকানায় সত্বর উক্ত “বিবিধ-তীব্র-মুষ্টিযোগ” নামক পুস্তক ১ম 
হইতে ৫ম থণ্ড ভেলুপেবল পার্খেলে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিগেদন 
ইতি । ১৩১৬। ২১ কান্তিক। 

শীমতিলাল দত্ত । 

ভায়া থান জংশন, গ্রাম ও পোঃ পাচকুলা, জেলা বন্ধমান। 

পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিগ্ারত্ব মহাশয় শ্রীচরণকমলেমু। 
১* নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্তামবাজার কলিকাতা। 

পূজা মহাশয়! আপনার চিকিৎসারত্ব পাঠ করিয়। বিশেষ সুখী হইলাম। 
এরূপ হিতকর গ্রসথ কলিযুগে অকপট হৃদয়ে কেহ এপধ্যন্ত প্রকাশ করেন 

নাই। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক বিবিধ-তীব্র-পুষ্টিযোগ ১খানি দত্বর পাঠাইবেন ; 

আর আপনার কিক গ্রন্থ আছে, তাহ! নিথিবেন, ইত্যার্দি'..১৩১৬।১৮৮। 

নিবেদক আর়াধাচরণ দাস। 

জেলা বরিশাল, পোঃ ভাৎশালা, গ্রাম কবাই। 



( জ ) 

অশেষ-গুণালঙ্কত-শরীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ব' মহাশয় গুণালক্কতেযু। 

১০ নং দেবনারায়ণ দাসেং লেন, গ্তামবাজার, কলিকাতা । 

বছমানাস্পদে যু 

মহাশয়! আপনার কৃত মুষ্টিযোগ ও চিকিৎসারত্ব এই গ্রস্থদ্বয় কোন 

আত্মীয়ের বাটাতে পাঠ করিয়া বিশেষ গ্রীতিলাভ হইয়াছে, অতএব আমার 

জন্ত পুন্ত কথ্য সত্বর ভিঃ,পি,তে পাঠাইয়! বাধিত করিবেন । ১৩১৬। ২৪ভাদ্্র 

নিবেদক শ্রীমুন্সী এণায়ততুলা1 মহম্মদ । 

দেবীপুর গ্রাম, পোঃ ফাড়াবাড়ী, জেল। দিনাজপুর । 

মান্তবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্তারত্ব কবিরাজ মহাশয় সমীপেষু । 
১০নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাত!1। 

মহাশয়! আপনার বিবিধ-তীংত্র মুট্টিষোগ ১ম ২য় ৩য় খণ্ড পড়িয়া! বড়ই 

সস্তষ্ট হইলাম । আমার অন্য নিয় ঠিকানায় ভিঃ পিং পার্থেলে এ পুস্তক 

৩ খান পাঠাইয়া মুল্য গ্রহণ করিবেন। যদি স্যাৎ আরও পুস্তক সংগ্রহ 

করেন, শ্ীহাহইলে আমাকে গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া পাঠাইতে 
আজক্ঞ! হয়। ১৬ই আশ্বিন, সন ১৩১৬ সাল । 

প্রেরক শ্রীবাউল চন্দ্র গোস্বামী । 

পোষ্ট সালমারী, গ্রাম সাখাহাতী, জেল! রঙ্গপুর। 

পরম পৃজনীয় শ্রীষুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ব কবিরাজ মহাশয় শ্রীচরণেষু। 

১০ নং দেবনারায়ণ দ।সের লেন, শ্তামবাজার, কলিকাতা । 

মহাশয় ! আপনার কৃত মুষ্টিযোগ ৩ খণ্ড ও চিকিৎসারত্ব পাইয়া অতি 

সস্তোষ লাভ করিয়াছি । ইত্যাদি** সন ১৩১৬ সাল, ২ বৈশাখ। 

কনিরাজ গ্রীশিবচন্দ্র খাড়া, 

সাং রামচন্দ্রুপুর, পোঃ মাড় তলা, জেলা মেদনীপুর | 



(ক) ২. 
কী 

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিষ্তারত্র কবিরাজ মহাশয় মহোদয়েধু। 
১*নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্তামবাজার কলিকাত|। 

বিহিত সম্মান পুরঃ সর নিবেদন মিদং-- ১৬ই মাঘ, ১৩১৫ সাল। 

পরে মহাশয় কৃত বিবিধ তীব্র মুষ্টিযোগ চারি খণ্ড ও চিকিৎসারদ্ধ গ্রস্থ 
আনাইয়া পাঠ'করিয়াছি। এই পুস্তকগুলি প্রাত্িকর হইয়াছে। ইহাতে 
সকলেই উপকৃত হইনেন। তাহাতে সন্দেহ নাই । ইত্যাদি...... 

বিনয়াবন্ত শিক্ষক--শ্রীবোগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধাত্ম । 

১৩৫নং ঠাঠোরি বাজার ঢাকা, ঢাক] ইঞ্থিনিয়ারিং স্কুল। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ্ধারিকানাণ বিদ্যারত্র শ্রীচরণেষু । 

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্তাব্ববাজার, কলিকাতা । 

মহাশয়! আপনার প্রকাশিত চিকিৎসারত্ু প্রথম খণ্ড আনাইয়াছি। 
অনেকগুলি বধ দ্বারা আমি প্রতাক্ষ ফল পাইয়াছি। এক্ষণে জখনিতে 
চাই ষে, তাহার ২ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে কিনা? ইতি ৬ই অক্টোবর,১৯০৯ 

শ্রীশশিভূষণ দাস মহাপাত্র। 

গ্রাম বালিসাইগড়, পোষ্ট রঘুনাথপুর, জেল। মেদিনীপুর । 

910]06 1040709002৮ 91058278608 

1০. 10 70900272020, 10558815 15009) 91092010920 02108৮৮ 

শ্রীচরণেযু-_ 
আপনার প্রণীত ”"বিবিধ-তীব্র মুষ্টিযোগ নামক পুস্তকের ১ম খণ্ড খানি 

আমি গুরুদাস় চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে লইয়াছি। বই খানি যে সুন্দর 

ইইয়াছে। তাহা বলাই বাছুলা। ইত্যাদি .. ১৯০৯। ৫ ফেব্রুয়ারী । 

শ্রীহরিদাস প্রামানিক। 
উড়িয়। গোস্বামী পাড়, শাস্তিপুর-নদীয়! জল! । 



শি 
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পরম পুজনীর় শ্রীযুক বাঁব্ ছারকানাথ বিস্তারত্ব কবিরাজ মহাশয় শ্রীচরণেযু। 
১*নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্তামবাজার কলিকাতা। 

শ্রীশ্রীচরণে প্রণতি পূর্বক নিবেদন মিদম্-_" ১৩১৬। ২৮। ৫ 

আপনি বিবিধ তীব্র মুষ্টি- ধোগাদ্দিও চিকিৎসারত্রগ্রস্থাদিতে অকপটে 
সরল ভাবে যে সমুদ্দায় ওষধ প্রচার করিয়াছেন এবং ২৫২ টাক গুরু 
দক্ষিণ প্রদানে নারও যে প্যাটেন্ট ওুঁষধ শিক্ষা কর! যাইবে লিখিয়াছেন, 

ইহাতে আমার মনে কত আনন্দ, তাহ! লেখনী দ্বারা বর্ণনা! করা 
আমার অসাধা,আমি আপনার শিক্যবর্গের মধ্য একজন অধম শিষ্য বিশেষ, 

আমি লিখিয়! যে আপনাকে সন্ত করিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নাই, 

আপনি নিজগুণে দয়া বিতরণে কৃতার্থ করিলেই জীবনকে ধন্য মানিব। 

অস্ত ২৫২ টাকা! গুরুদক্ষিণ! প্রদানে পাদপন্সে এই প্রার্থনা করিতেছি, 
প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী ও উপকরণাদি লিখিয়। কৃতার্থ করিবেন । ইত্যাদি 

রি কবিরাজ--_শ্রীমথুরানাথ চক্রবর্তী । 

1 পোষ্ট ফান্নাউক, গ্রাম মুড়াকরি ফর্দাবাজ, জেলা-ত্রি-পুর1। 

 মান্বর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিস্যারত্ব মহাশয় ! 
১৬ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্বামবাজার, কলিকাতা। 

মহাশয় ! আপনর “বিবিধ ভীব মুষ্টিযোগ” নামক পুস্তক কয়েক খণ্ড 

পাঠ করিয়া বিশেষ লীতিলাভ করিলাম। আমি হাপানির পীড়ায় মধ্যে মধে। 

বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলাম, এক্ষণে লাপনার মুগ্িযোগের লিখিত ২১টী মুষ্টি- 

যোগ বাবহার করিয়া ভাল আছি ইত্যাদি...সন ১৩১৬ সাল ১৪ই আধাঢ়। 

শ্বীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় । 

গ্রাম ও পোষ গুহগ্রাম, জেল! বর্ধমান। 



( ট ) 
মান্তবর শ্রীযুক্ত বাবু স্বারকানাধ বিদ্ভারদ্ব' কবিরাঁজঃমহাঁশয় মান্ভবরেষু। 

১৪ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্তামবাজার কলিকাতা । 

সবিনয় পুরংনর নিবেদনং-- ২*শে অগ্রহায়ণ, দন ১৩১৫ সাল। 

মহাশয় ! আপনার “বিবিধ-তীব্র-মুষ্টিযোগ” নামধেয় ৪ খণ্ড পুস্তক পাঠ 

করিয়! অতিশয় গ্রীতি লাভ করিলাম; এইক্ষণে নিবেদন এই যে আপনি 

অনুগ্রহ পূর্বক আপনার কৃত *চিকিৎমারত্ন” পুস্তকখাঁনি নব্য সংস্করণ ভিঃ 

পিঃ ডাকে নিয়লিখিত ঠিকানায় অনুগ্রহ পূর্বক পত্রপাঠু মাত্র সেই দিনেই 
পাঠাইয়া বাধিত করিবেন খর্থাৎ আগামীয় শনিবারে যেন পাই।এই বয়ে 

বিশেষ যব করিবেন । এখানে মাগুল দিয়! লইব অন্তথ! হইবে না । ইতি। 

রীপূর্ণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য কবিরাজ 

গ্রার্ম ও পোষ্ট বালীবহ, জেলা ফরিদপুর । 

পরম পুজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিগ্যারত্ব মহাশয় শ্রীচরণেদু। 

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্তামবাঁজার, কলিকাত!। 

প্রণাম শতকোটি নিবেদন মিদং-_ 

মহাশয় ! ২1০ দুই টাকা চারি আনা দিয়া “চিকিৎসারত্র” বহি লইয়া] 

পাঠে অত্যন্ত স্রথী হইর়।ছি। 'আপনার প্রণীত" তীব্র মুষ্টিযোগ” আমি ৩য় 

খণ্ড পর্যান্ত্র লইয়াছি, অবশিষ্ট যে যেখগুগুলি উপস্থিত প্রকাশিত হইয়াছে, 

ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়! দিয়া সুখী করিবেন, পরে যদি আরও প্রকাশিত 

হয়, তাহা হইলে তখন দয়। করিয়। সংবাদ দিয়! সুখী করিবেন। উত্তর 

পাইবার, আশায় রিপ্লাই কার্ড দিলাম. ইতি। সন ১৩১৬। ২১ জোগ। 

ন্ দাস শ্রীগোপালচন্জ্র দত্ত, 

পোঃ ও গ্রাম বস্তরা ( বদ্ধমান )। 



নু 0) 
মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিস্কারদ্ব চিকিৎসক মহাশয় মান্তবরেষু। 

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, স্তামবাজার, কলিকাত!1। 

মহাশয় ! আপনার কৃত চিকিৎসারত্ব গ্রস্থথানি আনাইয়া। যার পর নাই 
সফলকাম হইক্জাছি। সেই জন্ত আপনার কৃত প্বিবিধ-তীব্র-মুষ্টি যোগ” 

নামক পুস্তক কয়েকখানি লইতে ইচ্ছা হইয়াছে ; অতএব মহাশয় অনুগ্রহ 

করিয়া বিবিধ তাঁত্র মুগ্িযোগ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড এই চারিখানি পুস্তক 

নিয়্লিখিত ঠিকানায় ভিঃ পিঃ পার্খেলে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। 
আমি'এখানে মাশুলাদি দিয়! গ্রহণ করিব। ১৩১১। ২২শে শ্রাবণ। 

শ্রীযামিনীকাস্ত মন্ুমদার । 

পোষ্ট মহম্মদ বাজার, গ্রাম বিষুণপুর, জেল! বীরভূম । 

প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু হ্বারকানাথ বিদ্যারত্ব । 
১*নং দেবনারাক্গণ দাসের লেন, শ্থামবাক্জার, কলিকাতা। 

মহাশয় ! আপনার প্রণীত “চিকিৎসারত্ব* ও পবিবিধ-তীব্র-মুট্টিযোগ” 

১ম ও ২য় খণ্ড শ্ধুক্তগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশক্ের লাইব্র্যারী হইতে 

ভিঃ পিঃ যোগে ক্রয় করিয়াছি ; তাহা পাঠ করিয়া সখী হয়া ৩য়ও হ্থ 

খণ্ড “বিবিপ-ভীাব-মুষ্িযোগ” আপনার নিকট হইতে লইবার জন্ত পত্র লিখি- 

লাম। পত্র পাঠ ভিঃ পি ফোগে উক্ত মুষ্টিযোগ ৩য় ও ৪র্থ) এই ছুই খণ্ড 

মাত্র সত্বর পাঠাইনেন। উচিত মুল্য দিয়া পুস্তক গ্রহণ করিব। আর ও 

অন্ঠান্ত বিষয় মনে কল্পন1 করিয়াছি ১ তাহা পরে হিখিব। আরন্ুগন্ধি তৈল 

'প্রস্বত প্রণালী দয়া করিয়! পাঠাইবেন ইতি । ২২। ৬। ১৩১৬।, 

বিনীত শ্রীবিনোদ লাল বিশ্বাস। 

পোঃ সলপ গ্রাম, বেতবাড়ি (পাবনা ) 



( ড ),, ' 
প্রবীণ চিকিৎসক মান্তবর শ্যুক্ত দ্বারকানারথ বিদ্ধারত্ব:গুরুমহাঁশয় সমীপেষু 

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্যামবাজার কলিকাতা । 

পৃ্জনীয় গুরুমহাশর সমীপে সংখ্যাতীত প্রণামপূর্ববক নিবেদন ইতিপূর্বে 
মহাশয়ের নিকট হইতে বিবিধ-তীব্র-মুদ্টিষোগ ও চিকিৎসারত্ব নামক এই 

ছই খানি গ্রন্থ ভিঃ পিঃ যোগে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই গ্রন্থত্ধয় সাহায্যে 

চিকিৎস! বিষয়ে বেশ ফললাভ করিতেছি। সেই জন্ত লিখিতেছি যে, 

আপনার কৃত আর কোন চিকিৎসাব্ষিক গ্রন্থ আছে কিনা? যদ্দি থাকে 

পাঠাইয়া চিরোপকৃত করিবেন। ইত্যাদ্দি-.....সন ১৩১৫ । ১১ পৌষ। , 

শিশ্য উীসায়েদুর রহমন।  £ 
গ্রাম আনুপ নগর, পোঃ বারঘরিয়!, জেলা মালদহু। 

চি 

শান্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিস্তারত্ব মহাশয় সমীপেন্ছু। 
১৪ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্ামবাজার, কলিকাতা । 

মহাশয়! আপনার প্রণীত প্তীব্র-মুষ্টিষোগ* গ্রন্থখানি পাঠক্কেরিয়! 

পরম প্রীতিলাভ করিলাম, আযুব্েদ শাস্ত্রের বিশেষ ব্যুৎপন্ভের সহিত 

পাশ্চাত্য চিকিৎস! বিজ্ঞানেও যথেষ্ট অধিকার আছে দেখিয়। 'অধিকতর 

আনন্দিত হইলাম। আশা করি আপনার এই গ্রন্থথানি ছাত্র, গৃহস্থ ও 

চিকিৎদকমগ্লীর বিশেষ উপকারে আসিবে । ইতি ২৫ মাঘ, ১৩১৬ সাল। 

ভবদীয় কধিরাজ শ্রীমোহিনীমোহন কৰিরত্ব। 

১৮ নং কৃষ্ণরাম বসুর ট্রাট, শ্তামখাজার, কলিকাত!! 

এরূপ পত্র অসীম আনিয়াছে। মুদ্রিত করিলে পুস্তক হইতে মুদ্রিত 

পত্রের কলেবর অধিক হইবার আশঙ্কায় আর মুদ্রিত করিলাম ন!। 

শ্রীঘারকানাথ বিষ্ভারত্ব | 
১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, হাামবাজার, কলিকাতা । 



$ ('ঢ ) ৃ 

" "সাধারণের মঙ্গলা খে 
তীব্রগুণান্বিত মহৌষধ, বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে যথা-- 

১।- অকৃত্রিম মকরধ্বজ ।--ইহা সকল রোগের সকল 
অবস্থাতেই প্রবুপ্্য। যখন কোন মতের কোন চিকিৎসায় কিছুমাত্র 
উপকার হয় না, সেই ভীষণ চিকিৎসা-সমরে প্রধান প্রধান যোদ্ধা ডাক্তার 

ও কবিরাজগণ তণ (ওঁধধ বক্স, আলমারি ও ডিস্পেন্সারি ) শুন্ত করিয়া 

হর্তাশ প্রায় হয়েন, মেই আসন্রকালে এবং অন্তান্ত সময়েও অমোঘ 

ত্রহ্ধান্ত্র স্বরূপ এই মকরধ্বজ মহৌষধ প্রয়োগ (নিক্ষেপ) করিয়। থাকেন । 

মূল্য ১৬২টাক1 ভরি । আবশ্তক হইলে রোগের অবস্থাসহু লিখিলে অনুপান 
এবং ব্যবস্থা! লিখিয়া মকরধবজ পাঠান হয়। 

২।-- অকৃত্রিম বৃহচ্ছাঁগলাগ্যঘ্বত | - ইহ! মহা-বলকর বলিয়া 
স্ুবিখাত মহৌষধ । কিছু দিন ব্যবহার করিলে শুধদেহে এবং মৃতবৎ দুর্বল 

শরীসে বলসঞ্চয হইয়া কামাতুর হয়। ৪০২ টাক সের হিসাবে প্রাপ্তব্য। 
অবস্থা লিহি'লে তদনুসারে ব্যবস্থা পাঠান হয়৷ 

৩।--অকৃত্রিম বৃহদ্ গুড়চীতৈল ।-_-ইহ নিমকাষ্ঠের জালে 
নিমগাছের গুলঞ্চ ও বিশুদ্ধ গব্য ছুপ্ধ ইত্যাদি প্রকরণে প্রস্তত জন্য সম্ঃ 

ফলদায়ক হইয়াছে । এই তৈল মর্দনে মেহের শান্তি, হস্তপদ-চক্ষুর্জলন 
ও গাত্র দাহ ইত্যাদি যাতনা অতি সত্বর আরাম হইয়া রোগী নিত্য নিত 

চক্ষুঘান্ ভ্ৃষ্ট ও পুষ্ট হইতে গাকে, বাম এবং পিত্তের বিশেষ দমন হয় 

ঝলিয়। দেহ 'ও মন্তিষ্ক নিগ্ধ (ঠাও1) রাখে ইত্যাদি--মুল্য ২০২ টাক সের 
হিসাবে প্রাপ্তব্য। 

৪ ।__মহাদশমুলতৈল |- ইহা! সর্বপ্রকার শিরংপীড়ারোগের 

মহৌষধ । দ্রঃসাধ্য শিরোরোগ হইলেও ইহ দ্বার সকলে নিশ্চয় আরোগ্য 

সহ বিশেষ উপকৃত হয়েন। মুলা ২৯ টাক সের হিপ!বে গ্রাপ্তব্য। 



॥ গ ) 

৫1-_অল্লারিষউ ।-_ইহা! ছার! সর্ববিধ আনন, অন্নশূল, অর্জর্প 
( ডিস্ পেপ্সিয়।) উদররোগ মাত্র আরোগ্য হইয়া অগ্লনকালে (২1৪ 
দিনেই ) অতিশয় জঠরাগ্মির উদ্দীপন হুয়। বড় এক বোতল মূল্য ২২টাকা, 
মাণ্ডল ১1 টাঁক1। 

৬ & 

মহাদেবেনাবিষ্কত জটাভন্ম। 

৬।-_জটাভত্ম ।-_-ইছা হুর্জয় অগ্লনাশক ও অগ্নিবর্দক, ইহা 
দ্বার অন্নশূল, অজীর্ণ (ডিল পেপ্পিয়।) পর্য্যন্ত আরাম হইয়া সত্বর রোগীকে 
সবল করে। ভরি ২. টাক1। 

৭1-__বিশুদ্ধ অশোকঘবত |-_-ইহা দ্বারা শ্বেতপ্রদধর ও রক্ত-. 
প্রদর অতি শীঘ্র আরাম হয়। এখানে যেরূপ পবিভ্রভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, 
সেইমত অন্তস্থানে প্রস্তত হওয়! অসম্ভব । ইহ! দ্বারা উপকৃত না হই” মূল্য 

প্রত্যর্পণ করিব। মুল্য ২*২ টাক। সের হিসাবে প্রাপ্তব্য। 

৮।-_আয়ুর্বেবেদীয় কাচা সালসা ।- ইহা ঘ্বার পারা গর্দির 

দোষ দিন দিন সংশোধন হইয়া ক্রমে রোগী বলাধান হইতে থাকে; কিন্তু ইহ! 

নিতা সিদ্ধ করিয়া! সেবন করিতে হয়। মূল্য ১ মোড়11/* আনা, এই 
১ মোড়ায় ২ দিন হইতে পারে। উপকার ন! হইলে মূল্য ফেরত হয়। 

৯ ।__-পাকা সালমা |-_-ইহ। ঘার1 পার! গর্শির দোষ দিন দিন 

ংশোধন,হইয়! ক্রমে রোগী বলবান, হইতে থাকেন। ইহা! গরম জলে 
গুলিয়! সেবম করিতে হয়। মুল্য ১ তোলা ১২ টাক]। 

১০ 1__ভীমসেনীয় কপূর |--ইহ1! দ্বার] চক্ষুর দোষমাত্র, 

চালিশে, ঝাপসা, ছানি, জলপড়া ও শোথ ইত্যাদি দিন দিন মারাম্ হহয়া 

থাকে । মূল্য ৪০২ টাকা ভরি। 



( ত) 
১১।-_গ্রহণীগজেন্দ্র বিশেষ - ইহ! আমাশর, রকামাশর 

ও গ্রহণী রোগের মহৌবধ। সপ্তাহির মূল্য ১২ টাকা। ২1৪ দিনেই 
দুর্জয় আমাশয় গ্রহণী ইত্যাদি আরাম হইয়! থাকে । 

১২।- চন্দ্রান্থতা বটী |---ইহা জরতুক্ত কাস এবং অন্তান্ত 

কাসনাশক ধাতৃঘটিত মহৌষধ । সেবনে ছজ্জন্ন কাস, রক্তউঠ1, তৎসহ জন 
ইত্যাদি শীত্র আংরাগ্য হইয়া! ক্রমে রোগী ,স্বল ও নীকুগ্ন হইয়া থাকে। 
এমন কি এষধ সেবনমাত্রই কাস নিবারণ হয়। মূল্য সপ্তাহ ২২ টাক] 

১৩।--_বৃহজ্্বরাহুশে ।--ইহা ধাতুঘটিত মহৌবধধ। ইহ] দ্বারা 
বিষম জর ও পুরাতন জরমাত্র আরাম হয়, ইহ! যেজগৎবিখাত জরনাশক 

প্রধান ওধধ সেই জন্ত আর অর্ধধক লিখিলাম ন1। ৭ বটা ২২ টাক] 

১৪ 1--ভাঁরত টনিক |-_ইহা অস্মদ্থীর গাছগাছড়! পিদ্ধ 
পাচন বিশেষ । কোন ওবধধে জর প্লীহা যকৎ আরাম না হইলে ইহা ২।৪ 

দিন সেবন ক্ষরাইলেই দাস্ত পরিফার, অরত্যাগ, অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া ক্রসে 

রোগী নীকরুপ্ন ও মহাবল হইয়া থাকে। শোথ (ফুলা) থাকিলেও 

€। ৭ দিনে আরোগ্য হয়। ১ বোতল ১* টাক]1। মাণডল ১ টাকা। 

১৫ _লালচুর -- ইহা সেবনে হষ্ট, পুষ্ট ও বণিষ্ঠ হয়, আর 

মেহ ব! বাসুবৃদ্ধির চিহ্নমান্র আরাম হইয়া! থাকে । মূল্য সপ্তাহ ২২ টাক!। 

১ নং দেবনারাম়ণ দাসের লেন, প্রবীণ চিকিৎসক--- 

শ্তামবাজার, কলিকাতা। . প্রীধারকানাথ বিছারত্ব । 

ডগ বট ০ 








